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إهداء

أه ـ ــدي هـ ــذا ال ـع ـمــل ال ـم ـت ــواض ــع إلـ ــى روح ال ـش ـه ـيــد ال ـق ــائ ــد سـ ّـيــدي
ومـعـ ّـلـمــي وقــدوتــي الـسـ ّـيــد حسين ب ــدر الــديــن الـحــوثــي ،وإل ــى أرواح
القرآنية .أسأل الله سبحانه وتعالى أن ّ
يوفقنا
شهداء هذه المسيرة
ّ
القتفاء أثــرهــم والسير على نهجهم ،وأن يختم حياتنا بالشهادة كما

ختم حياتهم.

كلمة مؤسسة محمديون للثقافة والنشر

13

بسم الله الرحمن الرحيم

َ َۡ َ َ َ
َّ
َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ ٰ َ
ۡ َ َ
َّ
ت ٱللِ َو َيخش ۡون ُهۥ َول يش ۡون أ َح ًدا إِل
سل ٰ ِ
﴿ٱل َِين يبل ِغون رِ
ٱلل َوك َ ٰ َّ َ
َّ َ
ٗ
(((
ف بِٱلل ِ حسِيبا﴾ .
ۗ

م ــن ال ـق ـضــايــا ال ـم ـه ـمــة ال ـت ــي اع ـت ـمــد عـلـيـهــا الـ ـق ــرآن ال ـك ــر ي ــم في

منهجه الـتــر بــوي هــي سـيــرة ال ـقــادة ال ـهــداة وجعلهم ق ــدوات يـقـتــدي الـنــاس بهم

ُ ْ َ ٰٓ َ
ٱلل فَب ُه َدى ٰ ُه ُم ۡ َ ۡ
ِين َه َدى َّ ُ
ك َّٱل َ
ۖ
ِ
كـمــا ق ــال تـعــالــى﴿ :أولئ ِ

ٱقتدِه ۗ﴾((( ،فــإن

دورا كـبـيـ ًـرا فــي التأثير على وعــي الـنــاس وسلوكياتهم ،وقــد اخـتــار الله
لـلـقــدوة ً

ـورا مـهـ ًـمــا وه ــو م ـحــور الـمــواجـهــة مــع الظلمة
تـعــالــى مــن س ـيــرة ه ــؤالء ال ـق ــادة م ـح ـ ً
والطواغيت والمستكبرين ليجعل هــذا المحور األهـ َـم مــن بين المحاور األخــرى
الـشـخـصـيــة ،وس ـلــط األضـ ـ ــواء عـلـيــه ل ـكــي ي ـق ـتــدي ال ـن ــاس ب ـهــم ف ــي ه ــذا الـمـحــور
الحساس والمفصلي في حياة األمم والذي به يتحدد مصير األمم ،فالطواغيت

والمستكبرون هم الظاهرة األبرز في حياة البشرية ،وما أنزل الله الكتب وبعث
األنبياء إال للقضاء على هذه الظاهرة واستبدالها بظاهرة القسط والعدل فقد

ََ ۡ َۡ َ َۡ ُ ُ ََ َّۡ َٰ ََ َ َۡ َ َ ُ ُ ۡ َٰ َ َ ۡ َ َ
زيان
ت وأنز ۡلا معهم ٱلكِتب وٱل ِم
قال تعالى﴿ :لقد أرسلنا َ رسلنا بِٱليِن ِ
ۡ
َ
ٞ
َّ
َ
وم ٱنلَّ ُ
ٞ
ِلَ ُق َ
َ
ٱلد َ
َ
ُ
َ
ط َوأ َ
نز ۡلَا ۡ َ
اس بِٱلقِ ۡس ِ ۖ
ِيد فِيهِ بأس شدِيد ومنٰفِع ل ِلن ِ
اس

((( سورة األحزاب ،اآلية .٣٩
((( سورة األنعام ،اآلية .٩٠

14

َ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ ۡ
َّ َّ َ قَو ٌّي َ
ٱل َغ ۡ
ٱلل
ن
إ
ب
ي
و ِلعلم ٱلل من ينصهۥ ورسلهۥ ب
ِ
ۚ
ِ
ِ
َۡ
َ ُ ُ َ ِ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ ُ ۡ ُ ْ
قال تعالى َ في آية أخــرى ﴿ :ون ِريد أن نمن ع ٱلِين ٱسَتضعِفوا ِف ٱل ِ
ۡرض
ۡ
ََُ ّ َ
ٗ ََۡ َ
ََۡ َ
َُ َ ۡ َۡ َ
َۡ َ
ك َن ل ُه ۡم ِف ٱل ِ
ۡرض ون ِري ف ِرعون
َونعل ُه ۡم أئ ِ َّمة َونعل ُه ُم ٱلوٰرِثِني  ٥ونم ِ
َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ۡ ُ َّ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ َ
وهٰم ٰ َن وجنودهما مِنهم ما كنوا يذرون﴾((( ،فبينت هــذه اآليــات أن من
ٞ

ع ِزيز﴾((( ،وكــذا

  

أهــم أه ــداف الـشــرائــع السماوية هــو إقــامــة القسط وإرج ــاع الحقوق إلــى أهلها،
وه ــذا ال يـتــم إال بــوجــود ق ــادة ه ــداة يـعـمـلــون عـلــى رف ــع مـسـتــوى وع ــي األم ــة من

جهة ،ورفع مستوى عزيمتها واستعدادها للتضحية في سبيل هذا الهدف من

جهة أخــرى ،لتكون هــذه األمــة واعـيـ ًـة لما يــدور حولها من مــؤامــرات بيد األعــداء
الــذيــن يسعون لطمس وعيها وإحـبــاط عزيمتها وتحويلها إلــى أمــة تــأ كــل وتتمتع

كـمــا تــأ كــل األن ـعــام ،محققين بــذلــك مــا حــذرنــا الـلــه تـعــالــى مـنــه فــي كـتــابــه بقوله:
َ َّ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ُ َّ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ
ت أن ت ِميلوا
﴿وٱلل ي ِريد أن يتوب عليكم وي ِريد ٱلِين يتبِعون ٱلشهو ٰ ِ
َم ۡي ًل َع ِ ٗ
ظيما﴾((( .فها نحن نشاهد العمل على تحقيق هــذا الميل العظيم
ع ــن ال ـحــق ف ــي ح ـيــاة األمـ ــة ل ـكــي ي ـن ـحــرف ال ـن ــاس ع ــن ال ـه ــدف الـ ــذي خ ـل ـقــوا من

أجـلــه ويـكــونــوا خ ــارج دائ ــرة الـصــراع مــع المستكبرين ،ولكنا مــن جهة أخ ــرى نجد

أن هناك مــن يعمل فــي سبيل إحـيــاء المشروع اإللـهــي فــي حياة األمــة ليعيدها

إلى موقعها الصحيح في معادلة الصراع مع الطواغيت والمستكبرين ،لتلعب

ال ـ ــدور الـ ــذي أراد ال ـل ــه ل ـهــا أن تـلـعـبــه ف ــي ه ــذا الـ ـص ــراع وه ــو ك ـمــا ق ــال تـعــالــى:

ۡ ُ ّ َّ َّ
َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ
َ ُ َُ َ ۡ
َ ُ
ك ُت ً
ول ٱنلَّ َّ
ِنده ۡم
وبا ع
يدونهۥ م
م ٱلِي
﴿ٱلِين يتبِعون ٱلرس
ب ٱل ِ
ِ
َّ ۡ َ ٰ َ ۡ
َُۡ ُ ُ ِ ۡ
َ َۡ َ ُٰ ۡ َ ُۡ َ
ۡ
ُ
َ
َ
ح ُّل ل َ ُهمُ
ُ
جن
ٱل
ِف ٱتلورىةِ و
يل يأمرهم بِٱلمعر ِ
وف وينهىهم ع ِن ٱلمنك ِر َوي ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ّ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ َ َ َ ُ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ٰ َ َّ
َّ َ
ت ويح ِرم علي ِهم ٱلبئِث ويضع عنهم إِصهم وٱلغلل ُٱل ِت
ٱلط ّيِبٰ ِ
َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َّ َ َ َ ُ ْ
َ
َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ ُّ َ َّ ٓ
نزل
كنت علي ِه ۚم فٱلِين ءامنوا بِهِۦ وعزروه ونصوه وٱتبعوا ٱنلور ٱلِي أ ِ

((( سورة الحديد ،اآلية .٢٥

((( سورة القصص ،اآليتان .٦-٥

((( سورة النساء ،اآليتان .٢٧

رشنلاو ةفاقثلل نويدمحم ةسسؤم ةملك 
َ َ ُ ٓ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
معهۥ أولئِك هم

ٱلمفل ِحون﴾((( ،فــدور األمــة الحقيقي هــو اإليـمــان بقادتها

الحقيقيين ونصرتهم ودعمهم في هذا الصراع.

ومــن الـقــادة الــذيــن عملوا على إحـيــاء هــذا المشروع فــي تاريخنا المعاصر

هو الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي ،الذي أحيا النهضة القرآنية

في اليمن العزيز وأعــاد جماهير اليمن إلى الموقع الصحيح في هذه المعادلة،
وها نحن نشاهد اليوم ثمار هذه النهضة ونشاهد أبناء اليمن ينصرون ويعزرون
الحق ويــذيـقــون المستكبرين الـهــزائــم تلو الـهــزائــم ،ومــا ذلــك إال مــن ثـمــرات هذا
الجهد المبارك للشهيد ،ولهذا فإن من حقه علينا ووفـ ًـاء للنهج القرآني الذي
أح ـي ــاه ف ــي أوسـ ــاط األم ــة أن نُ ـع ـ ّـرف بـسـيــرتــه ونـسـتــذكــر ج ـه ــوده لـيـكــون م ـن ـ ًـارا من
منارات هذا الطريق ،وهذا الكتاب هو محاولة للوفاء بجزء من هذا الحق.

الكتاب عبارة عن دراســة لحياة السيد الشهيد حسين بــدر الدين الحوثي

أجــراهــا الـعــامــة يحيى قــاســم أبــو عــواضــة ،وهــو مــن المالزمين للعالمة الشهيد

الـقــائــد حسين بــدر الــديــن الـحــوثــي وأخـ ّـصـهــم ب ـسـ ّـره ،لــه الـعــديــد مــن المصنفات
والـ ــدراسـ ــات ح ــول ال ـم ــدرس ــة ال ـقــرآن ـيــة ف ــي ال ـي ـمــن ،ون ـحــن ب ــدورن ــا ف ــي مــؤسـســة
محمديون للثقافة والنشر أخذنا على عاتقنا نشر الــدراســة المذكورة ألهميتها

لكونها تــؤرخ لحقبة مهمة مــن تــار يــخ اليمن الحبيب ومــا أحدثته نهضة الشهيد
القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي من نقلة نوعية ،بل تاريخ جديد يصحح
مسار األمة اإلسالمية ويعالج التخلف والتراجع الحاصل فيها ،من خالل الرجوع

إلــى كـتــاب الـلــه تعالى والتمسك بهديه والـعـمــل على وفــق تعاليمه السماوية.
فهو عمل يعيد الوعي اإليماني ويبث ويبعث روح الثقافة الحقيقية في ربوع
بعيدا عن القشرية والسطحية التي مورست عليها من أزمان
عالمنا اإلسالمي،
ً
سحيقة.

((( سورة األعراف ،اآليتان .١٥٧
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ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ ُ َ َ ٞ
ٱلل َعل ۡيهِۖ ف ِم ۡن ُهم َّمن
﴿مِن ٱلمؤ ِمن ِني رجال صدقوا ما عهدوا
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ ِ َّ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ ۡ ٗ
ق ٰ
ظر ۖ وما بدلوا تبدِيل﴾ صــدق الله
ض نبهۥ ومِنهم من ينت ِ
العظيم.

محمد
نبينا
الحمد لله ّ
ّ
رب العالمين وال ـصــاة وال ـســام على ّ
وعلى آله الطاهرين وبعد:
شخصية
بـيــن دفـتــي ه ــذا الـكـتــاب تـشـ ــرق صـفـحــات مــن ن ــور ،تـتـحـ ّـدث عــن
ّ

ـامــة فــي تاريخنا المعاصـر ،فــي أه ـ ّـم وأخـطــر صـراع
عظيمة وقـفــت فــي مرحلة هـ ّ
ّ
الحق والباطل ،بين النور والظالم ،بين اإلسالم والكفر ،حيث وقف
حدث بين
ّ
الشهيد القائد ّ
الالحل ،ويظهر
ليقدم الحلول في زمن
بكل شموخ وثقة وبصيرة
ّ
التنصل وعدم
وأهمية التضحية في زمــن
جدوائية الصـراع في زمــن االنتكاسة،
ّ
ّ
ّ

السيد المجاهد حسين بدر الدين الحوثي (رضــوان
المباالة ،إنّ ــه الشهيد القائد
ّ
الله عليه).
هذا الرجل العظيم الذي عاش َي ِق ًظا في مرحلة تراجعت فيها ّأمة اإلسالم

خصوصا بعد حادثة الحادي
خطوات كبيرة إلى الــوراء في مواجهتها ألعدائها،
ً
عشـر مــن سبتمبر مباشـرة ،تلك الـمــؤامــرة الرهيبة الـتــي وقــف العالم اإلســامــي
ّ
مما دفــع بالكثير
أمامها
متبل ًدا حــائـ ًـرا ،ال يهتدي إلــى حـ ّـل وال ّيتجه إلــى موقفّ ،
ّإمــا إلــى االنـحـنــاء أمــام العاصفة ،أو التسليم المطلق بالهيمنة األمــر يـكـ ّـيــة ،على
أمريكيا بال منازع.
اعتبار ّأن العصـر بات عص ًـرا
ًّ
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لقد كان الشهيد القائد حاض ًـرا في تلك المرحلة وحــده ،يرى االنهيارات
فــي شـ ّـتــى ال ـم ـجــاالت أم ــام االسـتـكـبــار األمــر ي ـكــي ،مـسـتـشـعـ ًـرا الـمـســؤولـ ّـيــة ،حيث

ـامــة الـنــاس بلغته البسيطة فــي مبانيها ،العميقة فــي معانيها،
بــدأ خطابه مــع عـ ّ
ناكل عن قدم ،وال واهٍ في
مقتديا سبيل الصالحين ،غير
مستهديا نهج األنبياء،
ٍ
ً
ً
عزم.

العسكرية فقط ،بل
ـواجــه الشهيد القائد ومشـروعه القرآني بالحرب
ّ
لم يـ َ

كــان للتضليل واأل كــاذيــب والــدجــل والتشويه لهذا الرجل العظيم دورهــا ً
أيضا،

حيث عمدت السلطة إلــى تبرير عدوانها مستخدمة األقــام الـمــأجــورة لتزييف
ـرع َن
الواقع وقلب الحقائق؛ كي تغطي على فظاعة ما ارتكبته من جرائم ،وتُ ش ِ

لنفسها الطغيان والقتل والفساد في األرض.

ّ
بحق
الحقيقية للشهيد القائد ،وهــو
يتحدث عن السيرة
ّإن هــذا الكتاب
ّ
ّ
رح ـلــة تــار يـخـ ّـيــة رائ ـعــة فــي ح ـيــاتــه ،يـحـكــي بـعـ ًـضــا مــن صـفـحــاتــه الـمـشـ ــرقــة الــزاخــرة

بالعطاء والتضحية والبذل.

ّ
محمد وآله الطاهرين.
وصلى الله على
ّ
عبد السالم صالح فليتة
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مقدمة الطبعة األولى
ّ
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رب الـعــالـمـيــن ،وال ـص ــاة وال ـس ــام عـلــى أش ـ ــرف األنـبـيــاء
الـحـمــد لـلــه ّ

محمد بن عبد الله ،وعلى آله الطاهرين .وبعد؛
والمرسلين،
ّ

ن ـظ ـ ًـرا ل ــإل ـح ــاح ال ـك ـب ـيــر ع ـلــى أن نـكـتــب ع ــن ش ـخ ـصـ ّـيــة الـشـهـيــد

ـوص ــا م ــع حـلــول
ال ـقــائــد ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن ب ــدر ال ــدي ــن ال ـح ــوث ــي ،وخ ـص ـ ً

مـنــاسـبــة تـشـيـيـعــه ،فـقــد قـمـنــا بـكـتــابــة ه ــذه الـصـفـحــات الـمـشـ ــرقــة عــن مــامــح من
تحرك على
حياته (رضوان الله عليه) ،وعن جوانب من المشـروع القرآني الذي ّ

أساسه ،والعقبات التي واجهها ،وكيف تعامل معها .مع لفت النظر إلى ّأن ما

شخصيته
السيد الشهيد في محاضـراته (رضوان الله عليه) كفيل بتقديم
قدمه
ّ
ّ
ّ

ألحد – مهما بلغت قدرته في التعبير – أن يكتب.
أتم ما يمكن
ٍ
العظيمة على ّ
ن ـســأل ال ـلــه أن يـتـقـ ّـبــل مـ ّـنــا ه ــذا الـعـمــل الـقـلـيــل وال ـم ـتــواضــع بـمـ ّـنــه وكــرمــه وج ــوده

ورحمته.

يحيى قاسم أبو َع َّو َ
اضة
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تمهيد

27

رب العالمين والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله
الحمد لله ّ
الطاهرين وبعد؛

يعتبر ي ــوم الخميس  17يـنــايــر 2002م ،وب ــا أدن ــى ش ـ ّ
ـومــا
ـك ،يـ ً

ً
مهما في العصـر
منعطفا
يوما يمثّ ل
األمةً ،
ً
تاريخيا ًّ
حاسما في تاريخ ّ
ًّ
الحديث ،وهو اليوم الذي ّ
السيد حسين بدر الدين الحوثي (رضوان
حطم فيه
ّ
ال ـلــه عـلـيــه) ج ــدار الـصـمــت وال ـخ ـنــوع وال ـ ّ
ـذل ــة ،ه ــو ال ـي ــوم ال ــذي ه ــزّ فـيــه الـسـ ّـيــد
ـوري ــة ال ـتــي بــاتــت
ـدويــة فــي وج ــه اإلم ـب ــراط ـ ّ
حـسـيــن ع ــرش ال ـطــاغــوت بـصـ ــرخـتــه ال ـمـ ّ

تـتـصـ ّـور نفسها إلـ ًـهــا ُيـعـبــد مــن دون ال ـلــه ،وتعتبر أنّ ـهــا قــد وصـلــت إلــى حـيــث ال
السيد
يجرؤ أحــد مــن البشـر على الــوقــوف فــي وجهها أو عصيان أمــرهــاّ ،إل ّأن
ّ

حـسـيــن أط ـل ــق ص ـ ــرخــة ال ـح ـ ّـق والـ ـع ــزّ ة ف ــي وج ـه ـهــا ،وف ــي وج ــه ر بـيـبـتـهــا ال ـمـ ّ
ـدل ـلــة
معلنا أنّ ــه ال يــزال هناك نفوس أبـ ّـيــة تأبى الـ ّ
ـذل والخنوع واالستسالم
إسـرائيل،
ً
والخضوع لغير الله.

ف ــي هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ال ــزم ـن ـ ّـي ــة ال ـح ــرج ــة وال ـخ ـط ـي ــرة ،ان ـط ـل ـقــت م ــن ف ــم ال ـسـ ّـيــد

ـريــة واإلب ــاء ،صـرخة« :الله
ـدويــة ،صـرخة الـكــرامــة والـحـ ّ
حسين هــذه الصـرخة الـمـ ّ
أكبر ،الموت ألمريكا ،الموت إلسـرائيل ،اللعنة على اليهود ،النصـر لإلسالم»،
ّ
للذل والـهــوان والخوف واالستكانة
ليعلن بذلك والدة فجر جديد ال مكان فيه
والخنوع.

ـأمــة م ـســار ال ـعــزّ ة
ـوم رس ــم فـيــه الـسـ ّـيــد حـسـيــن (رضـ ــوان ال ـلــه عـلـيــه) لـ ّ
إنّ ــه ي ـ ٌ

ـأمــة مجدها وسـيــادتـهــا وخالصها
والـحـ ّ
ـريــة والـمــواقــف المش ّـرفة الـتــي ستعيد لـ ّ
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مــن سطوة أعــدائـهــاّ ،
ـوم فتح
وترفعها مــن المستنقع الــذي قــد انغمست فيه .يـ ٌ
فيه الـسـ ّـيــد حسين بــاب العلم والـمـعــرفــة والــوعــي مــن كـتــاب الـلــه ال ــذي ال يأتيه

يوم رفع فيه
الباطل من بين يديه وال من خلفه ،من البحر الذي ال يدرك قعرهٌ ،
خف ً
ً
عالية ّ
ضد االستكبار العالمي
السيد حسين رايــة الجهاد في سبيل الله
اقة ّ
ّ

ّ
يتحقق وعــد الـلــه بالتمكين
ومـفـســدي هــذا الـعــالــم مــن الـيـهــود وأعــوانـهــم ،حـ ّـتــى

َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ
ع َّٱل َ
ِين
ألول ـيــائــه الـصــالـحـ َيــن ب ـقــولــه سـبـحَــانــه وت ـعــالــى﴿ :ون ِريد أن نمن
ۡ
ۡ ۡ ُ ْ
ََُ ّ َ َ
ٗ ََۡ َ
ََۡ َ
َۡ َ
ُ
ۡ
ٱس َ ُتضعِفوا ِف ٱل ِ
كن لهم ِف
ۡرض َونعل ُه ۡم أئ ِ َّمة َونعل ُه ُم ٱلوٰرِثِني  ٥ونم ِ
ۡ
َ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ۡ ُ َّ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ َ
ِ
ر
ن
و
ۡرض
ٱل
ي ف ِۡرعون وهٰم ٰ َن وجنودهما مِنهم ما كنوا يذرون﴾((( ،وقوله
ِ
ُ
ّ ۡ َ َّ ۡ َ َ
تعالىَ ﴿ :ولَ َق ۡد َك َت ۡب َنا ف َّ
ٱلز ُبورِ ِم ۢن َب ۡع ِد ٱذلِك ِر أن ٱلۡرض يَ ِرث َها ع َِباد َِي
ِ
َّ ُ َ
ٱلصٰل ِحون﴾(((.
ـاد فــي سـبـيــل الـلــه حـقـيـقـ ٌـي وش ــام ـ ٌـل ومـبـنـ ٌـي عـلــى وع ــي كــامــل بهذا
إنّ ــه ج ـهـ ٌ

قدمه القرآن الكريم من ً
رؤى حكيمة وناجحة في تحديد
العدو
استنادا إلى ما ّ
ً
ّ
ّ
األمــة
معالم الـصـ ــراع مـعــه؛ ولــذلــك
سيظل تــار يــخ هــذا الـيــوم مـحـفـ ً
ـورا فــي ذا ك ــرة ّ
وفي وجدانها وحياتها؛ في ذاكرة األجيال اآلتية ما اختلف الليل والنهار.

األم ــة بمرحلة زاخ ــرةٍ بأحداث
ومــا بين ذلــك التاريخ إلــى يومنا هــذا ،مـ ّـرت ّ
ومهمةّ ،
تجلت معها الكثير مــن الحقائق التي كشفت عظمة
ومتغيرات كبيرة
ّ
ّ

الـحـ ّـق وقـ ّـوتــه وجــاذبـ ّـيـتــه ،كـمــا انكشفت فيها بـشــاعــة الـبــاطــل وقـبــح وجـهــه وز يــف
البراقة.
دعاياته ّ

محجوبا عن أغلب أبناء
كثيرا من هــذه الحقائق  -ولألسف – ظـ ّـل
ً
ّإل ّأن ً
ّأمتنا ،الذين لم يكونوا على اطالع على ما جرى في محافظة صعدة وغيرها من

القرآنية
الشمالية طوال الفترة الماضية ،أي منذ بزوغ فجر المسيرة
المحافظات
ّ
ّ

((( سورة القصص ،اآليتان  5و.6
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 ديهمت 
وح ـ ّـت ــى يــوم ـنــا؛ وس ـبــب ذلـ ـ َ
ـك الـتـعـتـيـ ُـم اإلع ــام ـ ُـي الـمـتـعـ ّـمــد م ــن ج ـهــة ،واإلعـ ــام
جاهدا على أن ّ
ّ
ويزيفها من جهة أخرى.
المضلل الذي عمل
ً
يقلب الحقائق ّ

كـ ّـل ذلــك الـتــآمــر والتضليل كــان وال ي ــزال م ـحــاوالت فاشلة مــن قــوى الش ّـر
والـطـغـيــان إلط ـفــاء ن ــور الـلــه ال ــذي انـبـعــث مــن جـبــل م ــران ،إلخ ـفــاء وه ــج الثقافة
ّ
المدرجات والمرتفعات؛
المتألق الذي سطع نوره من بين تلك
القرآنية ونورها
ّ
ّ

تفجر مــن قلوب ذابــت في
إلسـكــات صــوت الـحـ ّـق والـعــزّ ة والـحـ ّ
ـريــة واإلب ــاء الــذي ّ

المسؤولية
ـريــة ال ــذي انطلق مــن روح
الـلــه وام ـتــأت حـ ًّـبــا لــه ،لطمس شـعــار الـحـ ّ
ّ
الــدي ـنـ ّـيــة ،لـلـقـضــاء عـلــى مـنـهــج ال ـحـ ّـق ال ــذي س ــار عـلـيــه األن ـب ـيــاء وال ـصــال ـحــون عبر

لب رساالت
التاريخ ،والذي
ّ
تضمنه خاتم كتب الله القرآن الكريم ،الذي يمثّ ل ّ
الله إلى عباده.

ستة أعــوام من عمر هذه المسيرة
ست حروب
مدمرة دارت رحاها خالل ّ
ّ
ّ
أي نــوع من أنــواع
استخدمت فيها الـقـ ّـوة المفرطة ،ولــم ُي
القرآنية
َ
الفتيةُ ،
ستثن ّ
ّ
ّ
مباحا لــأعــداء،
ـروب ال رحمة فيها وال شفقة ،كــان فيها كـ ّـل شـيء
ً
األسلحة ،حـ ٌ

ّ
ً
هدفا لهم.
وكل مكان يقع تحت مرمى نيران أسلحتهم

وف ــي ك ـ ّـل ح ــرب م ــن ه ــذه الـ ـح ــروب ،كــانــت الـسـلـطــة ال ـظــال ـمــة الـعـمـيـلــة –

التفنن فــي قتل أبـنــاء ثــورتـنــا وعـلــى ابتكار
ومــن خلفها أسـيــادهــا – تـحــرص على
ّ
سعيا منها – فــي كـ ّـل معركة – إلــى تحقيق
ـور جــديــدة مــن الفتك والــدمــار،
صـ ٍ
ً

م ــا فـشـلــت ف ــي تـحـقـيـقــه ف ــي الـمـعــركــة ال ـســاب ـقــة .وه ـك ــذا ،حـ ّـتــى ج ــاءت الـحــرب

وإمكانياتهم ،وبعد تشاور
السادسة التي جمعوا فيها كيدهم ومكرهم وخبثهم
ّ
ُ
مسمى «األرض
قر القرار أن تكون هي الحاسمة ،وأطلقوا عليها
ّ
مع أسيادهم ،أ ّ
ال ـم ـحــروقــة» ،وق ــد جـ ّـهــز أعـ ــداء ال ـلــه فـيـهــا ك ـ ّـل م ــا يـحـتــاجــونــه م ــن ال ـع ـتــاد وال ـع ـ ّـدة
ـرب سـيـطــول مــداهــا لـسـنــوات عــديــدة ،ح ــرب ال
والــدعــم اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي ل ـحـ ٍ

ََۡ ُُ َ ََۡ ُ
ٱللۖ َو َّ ُ
ك ُر َّ ُ
ٱلل
تبقي وال تــذر ،متجاهلين قــول الـلــه تـعــالــى﴿ :ويمكرون ويم
َخ ۡ ُ
ي ۡٱل َمٰكِر َ
ين﴾(((.
ِ
((( سورة األنفال ،اآلية .30
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ً
منعطفا جــديـ ًـدا بدخول
وقــد دخـلــت الـمــواجـهــة مــع هــذه الـحــرب الظالمة
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السعودية ً
أساسيا فيها ،حيث ّ
تدخلت – وعلى غرار ما كان عليه
طرفا
السلطة
ّ
ًّ

ّ
المادي في تلك
منحصرا بالدعم
تدخلها في الحروب السابقة ،حيث كان األمر
ّ
ً
اليمنية.
عسكريا إلى جانب السلطة
الحروب –
ًّ
ّ

السعودية الظالمة ش ً
أساسيا فــي الـعــدوان لم
ـريكا
ّإل ّأن دخــول السلطة
ّ
ًّ
يكن عامل حسم للمعركة لصالح المعتدين كما كــان طموحهم ،بــل ّإن فشلهم

وضعفهم ازداد وتـضــاعــف ،فــأولـيــاء الشيطان كما قــال الـسـ ّـيــد حسين (رض ــوان
الله عليه) هم مهما كثروا في دائرة الضعف .وقد دفع ذلك الالعب األمريكي
إل ــى الـمـشــاركــة فــي الـ ـع ــدوان ،لـعـ ّـلــه بـخـبــرتــه وتـقـنـ ّـيــاتــه يـحـ ّـقــق ت ـقـ ّـد ًمــا ض ـ ّـد أنـصــار

فتحركت الـطــائــرات األمــر يـكـ ّـيــة ،وانـبــرى الـخـبــراء األمــر يـكـ ّـيــون ،وارتُ ـكـبــت في
الـلــه،
ّ
ً
طفل وال
يستثن هذا العدوان
الشمالية أبشع المجازر ،ولم
اليمنية
المحافظات
ِ
ّ
ّ

صغيرا ،وتـحـ ّـول كـ ّـل مكان إلــى هــدف لقصف الـطــائــرات ،من
كبيرا وال
ً
ام ــرأةً وال ً
ّ
بالسكان ،إلى المساجد واألســواق ،فالمدارس والمستوصفات.
البيوت اآلهلة
َّ
َّ
َّ
ُ
القوي العزيز وقف بقوته وجبروته مع أنصار دينهَ ﴿ ،و َرد ٱلل ٱل َ
ِين
ّإل ّأن الله
ّ
ّ

ْ َۡ

ََ

ۡ َۡ ََ ُ ْ َ ۡٗ

ظ ِهم لم ينالوا خي ۚا﴾(((.
كف ُروا بِغي ِ

ّ
أي نجاح يذكر،
وهكذا انتهت الحرب السادسة دون أن
يتحقق للمعتدين ّ
ٍ
س ــوى الـخـيـبــة وال ـخ ـس ـ ــران والـظـلــم وال ـع ــدوان وق ـتــل األط ـف ــال وال ـن ـســاء ،وظـهــرت
وحشيتهم وبشاعتهم وأنّ هم ّ
سفاكون للدماء ومفسدون في األرض ،وكــان هذا
ّ
ما ّ
حققوه وأنجزوه.
مــا ذكــرنــاه مــن الظلم والطغيان لــم يكن يمثّ ل كـ ّـل مشهد الـصـ ــراع ،بــل كان

وجـ ًـهــا مــن وجــوهــه غـيــر كـفـيـ ٍـل بـتـقــديــم صـ ــورةٍ كــامـلــةٍ عــن مــا ح ــدث ،بــل مــا يــزال
ً
ّ
ّ
وتتجلى الصورة
كامل
يتجلى المشهد
هناك وجه آخر ينبغي االتفات إليه كيما

ً
واضحة.
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 ديهمت 
العدو المعتدي الغاشمّ ،
تجلت في
الوحشية التي اتّ سم بها هذا
فبقدر
ّ
ّ
بالسيد حسين والمؤمنين معه فــي الـحــرب األولــى،
الـجــانــب اآلخــر – المتمثّ ل
ّ

وبــالـسـ ّـيــد عـبــد الـمـلــك والـمــؤمـنـيــن مـعــه فــي مــا بـعــدهــا – أع ـظــم ص ــور الـصـمــود

والتحدي واإلصـ ــرار على مواجهة هــذا الظلم،
واالستبسال والشجاعة والبطولة
ّ
والوقوف ّ
بكل شموخ وإباء في مواجهة هذا العدوان ،مهما بلغت التضحيات،

تمكن المجاهدون بعون الله تعالى وكــرمــه ومـ ّـنــه مــن مفاجأة العالم ّ
حيث ّ
كله
بما سـ ّـطــروه مــن مالحم البطولة والشجاعة بوقوفهم فــي وجــه هــذا الظلم ،ومن

آلياتهم
هزيمة المجرمين في ميدان القتال رغم شراستهم وقـ ّـوة بطشهم وفتك ّ
وهستيرية ،فكانوا
وجنونية
استخدم بطريقة مفرطة
العسكرية وسالحهم الــذي ُ
ّ
ّ
ّ

ً
واقفين ثابتين كالجبال الرواسـي ،يحملون بين جوانحهم ً
عالية بالله وبصدق
ثقة
وعده بنصره ّإياهم.

لـقــد خ ــاض ال ـم ـجــاهــدون الـمــؤمـنــون ب ـقـ ّـوة إيـمــانـهــم غ ـمــار ال ـمــواج ـهــات بـكـ ّـل

ّ
الله معهم ومنحهم
وتوكل على الله،
عزيمة وصبر وثبات
معه صدق ُ
ولصدقهم ُ
ِ
النصـر والتمكينّ ،
وتحمل ضـرباته القاسية
ـدو
فمكنهم ال من صـ ّـد هجمات الـعـ ّ
ّ

فـحـســب ،بــل مــن اق ـت ـحــام مــواق ـعــه الـمـحـ ّـصـنــة وثـكـنــاتــه الـمـنـيـعــة ،وتـحـ ّـقـقــت لهم

بفضله انتصارات كبيرة على أقوى دولتين في المنطقة ،مع من تحالف معهم،
بشكل أذهل ّ
كل المتابعين لهذا العدوان.
ٍ
وقـ ــد كـ ــان م ــن أس ـ ــوأ ال ـظ ـل ــم ل ـه ــذه ال ـم ـس ـي ــرة ال ـق ــرآن ـ ّـي ــة – م ـن ــذ ان ـطــاق ـت ـهــا
وب ــزوغ فـجــرهــا – مــا ووجـهــت بــه مــن حــرب إعــامـ ّـيــة ال تـقـ ّـل شـ ــراسـ ًـة عــن الـحــرب
إعالمية جديدة هدفها تشويه هــذه المسيرة
العسكرية ،حيث ُأنشئت وسائل
ّ
ّ
القرآنية ،بالكذب والدجل واالفـتــراء وقلب الحقائق وتقديم المعتدي الغاشم
ّ

الجاد على تهميش وتقليل ما ّ
حققته
ظالماّ ،ثم العمل
معتديا
والضحي َة
ضحي ًة
ّ
ً
ً
ّ
ّ
القرآنية من مواقف مش ّـرفة ومن انتصارات على ّ
كل المستويات ،كما
المسيرة
ّ

تحمله من مشـروع قرآني شامل.
وإغفال ما ّ

أي
ورغــم ّأن ديــدن الـقـنــوات
أي خبر يــرد مــن ّ
الفضائية أنّ ـهــا تتسابق لنقل ّ
ّ
ّ
يستحق قليل اهـتـمــام وتسليط
منطقة فــي الـعــالــم – حـ ّـتــى السخيف ال ــذي ال
ٍ
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ـدمــرة وال ـم ـجــازر الــرهـيـبــة وعــن
ض ــوءٍ – ّإل أنّ ـهــا تـغــافـلــت عــن ه ــذه ال ـح ــروب ال ـمـ ّ

32

الفضائية العميلة
الصمود والثبات الــذي أبــداه أنصار الله ،فلم تبذل القنوات
ّ
ّ
أي اهتمام إزاء هذه األحداث.
والمنحطة ّ
ول ــم يـقـتـصـ ــر األم ــر ف ــي الـتـعـتـيــم اإلع ــام ــي عـلــى م ــا ي ـجــري ه ـنــاك م ــن ظلم

لـلـمـسـتـضـعـفـيــن ،ب ــل ت ــراف ــق م ــع ذلـ ــك اخـ ـت ــاق ال ـش ــائ ـع ــات والـ ـك ــذب ال ـفــاحــش
ّ
يتعلق
مسمياتها ،ســواء في ما
واالفـتــراء وتزييف الحقائق وتسمية األشياء بغير
ّ

السيد حسين بدر الدين الحوثي (رضــوان الله عليه)
ومؤسسها
بقائد المسيرة
ّ
ّ
ّ
الحقيقية لـلـحــرب الـظــالـمــة ،والـتــي
يتعلق بالمسيرة نفسها أو بــاألسـبــاب
أو مــا
ّ
والجدية من قبل السلطة العميلة للقضاء على أبناء
كانت وراء هــذا االهتمام
ّ
القرآنية.
هذه المسيرة
ّ

وإنّ ـ ـنـ ــا ن ـح ـمــد الـ ـل ــه ع ـل ــى ّأن ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـح ـق ــائ ــق ان ـك ـش ـفــت ل ـل ـن ــاس فــي

الـفـتــرة الـمـتـ ّ
ـأخــرة ،مــن خــال األح ــداث والـمـتـغـ ّـيــرات الـتــي كشفت س ــوأة الظلمة
يدعيه هؤالء المجرمون ،وأظهرت
والمجرمين والمعتدين ،وأبانت حقيقة ما كان ّ

األول الـسـ ّـيــد حسين (رض ــوان الـلــه تعالى عليه)
عظمة هــذه المسيرة وقــائــدهــا ّ
وأنـ ـص ــاره ال ـصــادق ـيــن األب ـ ــاة ،م ــن خ ــال م ــا هـ ّـيــأ ال ـلــه م ــن األس ـب ــاب ال ـتــي أجـلــت

ً
مصداقا لقول الله سبحانه
هــذه الحقائق ،والتي نطق بها المعتدون أنفسهم،

َ َ ٓ َ ُ
وتعالىَ ﴿ :س ُ ۡ َ َ َ
ي ل َ ُه ۡم َأنَّ ُه ۡ َ ُّ
ت يَتَ َب َّ َ
س ِه ۡم َح َّ ٰ
ف أنف ِ
ٱلق ۗ
ني ِهم ءَايٰتِنا َ ِف ٱٓأۡلف ِ
اق و ِ
ِ َ ّ َ َّ ُ َ ٰ ُ ّ
ََ َۡ َ ۡ
ك َ ۡ َ ٌ
ع
ۥ
ه
ن
أ
ك
ب
ر
ب
ف
ك
ش ٖء ش ِهيد﴾(((.
ِ
أو لم ي ِ ِ ِ
ومــع هــذا كـ ّـلــه ،فــا ت ــزال هـنــاك حـقــائــق غــائـبــة عــن الكثير مــن أبـنــاء ّأمـتـنــا،

نتحدث عنها ،مــع اعترافنا بالتقصير عن
المهمة أن
أحببنا فــي هــذه المناسبة
ّ
ّ
معقودا على مــن عندهم
تقديمها بالشكل الــذي يليق بهاّ ،إل ّأن األمــل يبقى
ً

شخصية قائد هــذه المسيرة والكشف
القدرة على اإلضــاءة بشكل أفضل على
ّ
مما
عــن المنهج ال ــذي تـحـ ّـرك على أســاســه ،بــوســائــل وأســالـيــب أشـمــل وأوض ــح ّ
ُكتب في هذه السطور.
فصلت ،اآلية .53
((( سورة ّ

شخصية الشهيد القائد
لمحة عن
ّ
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السيد حسين؟
ماذا يعني الحديث عن
ّ

جسد
الـحــديــث عــن الـسـ ّـيــد حسين هــو حــديــث عــن اإلن ـســان ال ــذي ّ
اإلنسانية في حياته ،هو حديث عن الرجل الذي ّ
ّ
تجلت
كل معاني
ّ

ف ـيــه أس ـم ــى آي ـ ــات ال ــرج ــول ــة ،ح ــدي ــث ع ــن ال ـش ـجــاعــة ال ـت ــي أذه ـلــت

اإليمانية ،حديث عن القيم العظيمة والمبادئ
الجميع ،حديث عن اإلباء والعزّ ة
ّ

السمو فــي أمثلته العليا ،هــو حديث عــن القرآن الكريم
السامية ،حديث عــن
ّ
بـبـصــائــره وبـ ّـيـنــاتــه وهـ ــداه ،الـتــي تـجـ ّـلــت فــي سـلــوك وشـخـصـ ّـيــة ه ــذا ال ــرج ــل ،هو
حديث عن العظماء الذين ّ
قل أن يجود الزمان بهم.

ولــذلــك ،فليس مــن الـسـهــل الـحــديــث عــن شـخـصـ ّـيــة ك ـهــذه ،يـجــد الكاتب
عباراتِ ه أمامها قاصرةً عن اإليفاء بحقيقة ما يعرفه عنها ،وعن ما لها من مكانة

فــي نفسه ،وسينتابه الخجل أمــامـهــا لما سيجده مــن نفسه مــن التقصير مهما

بالغ في اختيار العبارات وترتيب الجمل.

مح ّ
ط إعجاب ّ
كل من عرفه

ك ــان الـسـ ّـيــد حـسـيــن (رضـ ــوان الـلــه عـلـيــه) شـخـصـ ّـيـ ًـة م ـ ّ
ـوي ـ ًـة وج ـ ّـذاب ـ ًـة ج ـ ًّـدا،
ـؤث ــرةً وق ـ ّ
ّ
محط إعجاب ّ
فبعض أعجب
كل من يراه،
تحيطه هالة كبيرة من العظمة تجعله
ٌ
ّ
محط إعجابهم شجاعتــه الكبيرة ،وآخ ــرون َم َل َك
وبعض كــان
به لكرمه وسخائه،
ٌ

تـ ُ
علمه ومـعــرفـ ُـتــه إذ وجــد نفسه
ـرم أخــاقــه قـلـ َ
ـوبـهــم ،وغـيــرهــم أدهـشــه ُ
ـواضـعـ ــه وك ـ ُ
عد نظره ،وآخرون
وفريق مدح فيه
أمــام بحر من العلم ال ُيدرك قعـره،
ٌ
وب َ
َ
حكمته ُ

أحبوه لحب ّـه للناس واهتمامه بهم ،وكثيرون دخل قلوبهم لمواقف اإلحسان التي
ّ
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تـمـ ّـيــز واش ـت ـهــر ب ـهــا ..ل ـكـ ّـن الـجـمـيــع مـ ّـتـفـقــون عـلــى مـحـ ّـبـتــه واإلع ـج ــاب بــه وإجــالـ ــه
وت ـق ـ ـ ــديــره ،وع ـلــى أن ـ ـ ّــه الــوحـيـ ـ ــد ال ــذي ح ــاز ك ـ ّـل ه ــذه ال ـمــزايــا وال ـص ـف ــات .وبـهــذه

الـسـمــات ،كــان الـسـ ّـيــد حسين بــدر الــديــن الـحــوثــي (رض ــوان الـلــه عليه) كما أراد
الله له أن يكون.

السيد حسين كــان صاحب نظرة واعية وحكيمة في
وال أبالغ إن قلت ّإن
ّ
للسيد حسين نظرةً
كـ ّـل شـيء ،ففي كـ ّـل مفردة من مـفــردات الحياة كنت أجــد
ّ
تطرق ّ
ً
وتحدث
لكل مجاالت الحياة
ثاقبة ،ومن يقرأ دروس
ّ
السيد يرى كيف أنّ ه ّ
ّ
عن ّ
المتخصص وصاحب التجربة الطويلة.
كل واحدة منها حديث
ّ

بمهندس كان ّ
مكل ًفا بمسح
يوما
ومن الشواهد على ذلك أنّ ني اجتمعت ً
ٍ
ـص مـشـ ــروع الـكـهــر بــاء فيها – وقــد كــان الـسـ ّـيــد حسين
منطقة م ــران لـغــايــات تـخـ ّ
ّ
كلفني باستضافته فاستضفته في بيتي – حيث اجتمعنا عند المساء بحضور

ع ــدد مــن اإلخ ــوة ال ــزم ــاء ،وتـحـ ّـدثـنــا عــن الـسـ ّـيــد حـسـيــن لـتـعــر يــف الـمـهـنــدس بــه،
ففاجأنا بقوله :أنــا أعــرفــه جـ ّـيـ ًـدا ،هــذا شخص يفهم فــي كـ ّـل شـ ــيء ،ثـ ّـم حكى لنا

ً
جغرافي ًة لمنطقة مران لالستفادة
خريطة
السيد حسين أن يعطيه
أنّ ه طلب من
ّ
ّ
ـدرسـيــن
منها فــي تـحــديــد وض ــع شبكة الـكـهــر بــاء ،فــاسـتــدعــى الـسـ ّـيــد مـجـمــوعــة مـ ّ
متخصصين فــي الجغرافيا ّ
وكلفهم بــإعــداد الخريطة ،فقاموا بإتمامها وعرضها
ّ
عـلــى الـسـ ّـيــدّ ،إل أنّ ــه ق ــام بــوضــع تـعــديــات دقـيـقــة عليها وأع ــاده ــا إلـيـهــم إلج ــراء
ال ـت ـعــديــات ،وه ـكــذا كــانــوا ي ـجــرون الـتـعــديــات وي ــأت ــون إل ـيــه بــالـخــر يـطــة ويضيف
مما رأيته
حتى ُأنجزت الخريطة على أروع ما يكون،
تعديالت جديدةّ ،
ّ
فتعجبت ّ
السيد الدقيقة في علم الخرائط.
من معرفة
ّ

مكان وتاريخ ميالده

ولــد الـسـ ّـيــد الشهيد فــي شهر شعبان مــن الـعــام 1379ه ـ ـ (فـبــرايــر 1960م) في

ـريــة ســاقـيــن فــي مـحــافـظــة ص ـعــدة؛ تلك
منطقة ال ــروي ــس بـنــي بـحــر الـتــابـعــة لـمــديـ ّ
المكسوة بأشجار البن ،ووديانها
مدرجاتها الخضـراء
المنطقة المعروفة بجمال
ّ
ّ

دئاقلا ديهشلا ةّيصخش نع ةحمل 
التي ّ
والمتميزة بعذوبة نسيمها وتـنـ ّـوع تضاريسها وطيبة
تغطيها أشـجــار الـمــوز،
ّ
أهـلـهــا .وقــد ولــد الـسـ ّـيــد حسين وتــرعــرع فــي ظـ ّـل أس ـ ــرة كــر يـمــة وفــي كـنــف رجـ ٍـل

المميزة وشحذها.
شخصيته
عظيم ،كان له أكبر الفضل في تكوين
ّ
ّ
ٍ

من هو والده؟

الرباني بدر الدين بن أمير الدين بن
هو
السيد المجاهد ،فقيه القرآن ،العالم ّ
ّ
محمد الحوثي (رضوان الله عليه وعلى آبائه الكرام).
الحسين بن
ّ

ً
معروفا بين أقرانه بعلمه وتقواه وورعــه واستشعاره
السيد بدر الدين
كان
ّ
الـمـســؤولـ ّـيــة ،كـمــا وجــرأتــه فــي ق ــول ال ـحـ ّـق ،وبــأنّ ــه ال يخشـى فــي الـلــه لــومــة الئــم،

َ َ َ ّ ّ َّ ّ َ ٰ َ َ َ َ ُ ّ ُّ َ
ون َكثِريٞ
ب قتل معهۥ رِبِي
َينطبق َ عـلـ ْيــه ٓق ـ َـول الـلــه تـعــالــى﴿ :و َّكأيِن مِن ن ِ
ٱللِ َو َما َض ُع ُف ٖوا ْ َو َما ۡ
ٱلل ُيِبُّ
َ
ٱس َت َكنُ ۗوا ْ َو َّ ُ
َ َ ُ َ َ َُ ۡ
يل
فما وهنوا ل ِما أصابهم ِف سب ِ
ِ
َّ
َّ َ ۡ َ َ َ َّ
ٱلصٰب َ
ش ٱلل م ِۡن
ين﴾((( ،وتـعــرف فيه معنى قــول الـلــه تـعــالــى﴿ :إِنما ي
ِ
ِ
ع َِبادِه ِ ۡٱل ُعلَ َ
م ُ ۗؤا ْ إ َّن َّ َ
يز َغ ُف ٌ
ٱلل َعز ٌ
ٰٓ
ور﴾(((.
ِ
ِ
ـامــة بـمـســارعـتــه إل ــى الـعـمــل ال ـصــالــح وكـثــرة
وق ــد ُع ــرف بـيــن الـخـ ـ ـ ّ
ـاصــة وال ـع ـ ـ ـ ّ
اهتمامه بإرشـاد الناس وإصالحهم وتعليمهم أمــور دينهم ودنيــاهم وحـ ّـل جميع
ـاصــا .كــان بيتــه عـ ــامـ ًـرا
ـامــا خـ ًّ
مشاكل ــهم ،وك ــان يــولــي الـفـقــراء والمحتــاجين اهـتـمـ ً
ب ـط ـ ّـاب الـعـلـ ــم وأص ـح ـ ــاب ال ـحــاجــات وح ـ ّـل الـمـشـ ـ ــا كــل وقـضـ ـ ــاء ال ـحــوائ ـ ــج ،وك ــان

ّ
الدينية لتربية الناس وتوعيتهم وتوجيههم.
يستغل مـنبر الجمـعة والمنـاسبات
ّ

ـامــا اسـتـثـنــائـ ًّـيــا ب ــأف ــراد أسـ ــرتــه،
ّأم ــا فـيـمــا خ ـ ّ
ـص أس ــرت ــه ،فـقــد ك ــان يــولــي اهـتـمـ ً

بالمسؤولية
ويـسـعــى حثيثً ا إلــى تــر بـيــة أبـنــائــه عـلــى الـبـ ّـر والـتـقــوى وعـلــى الـشـعــور
ّ
ـديــا فــي ذلــك بــآبــائــه الـعـظــام مــن أهــل بـيــت الــرســالــة،
األم ــة ،مـقـتـ ً
واالهـتـمــام بــأمــر ّ
بعلي والحسن والحسين وزين العابدين .R
ٍّ
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األب ،فـقــد فـتــح الـسـ ّـيــد حسين عينيه عـلــى الــدنـيــا على
وفــي رح ــاب هــذا ّ
نــور اإلي ـمــان وال ـت ـقــوى ،ونشــأ وتــرعــرع فــي ظـ ّـل القرآن الكريم وعـلـ ــوم أهــل بيت
ّ
فتعلم من أبيه العلم والعمل
النقي،
النبوة  ،Rونهل من معينهم الصافي
ّ
ّ
ّ
شب وكبر تكبر معه
ما
كل
وكان
ودينه،
ته
أم
تجاه
العظيمة
ة
ـ
ي
المسؤول
واستشعار
ّ
ّ
ّ
ً
متميزً ا منحه الله من العلم والــوعــي والحكمة
ـا
ـ
ج
ر
أصبح
حتى
هــذه الخصالّ ،
ّ
ّ
والتعقل والصبر وسعــة الـصــدر والشجاعة
والبصيرة والـكــرم واألخـ ـ ــاق العالية
وغيرهــا من صفات الكمـال ما يبهر ّ
كل من عرفه وجالسه.

شخصيته،
السيد حسين أبـ ًـدا الــدور العظيم لــوالــده في تكوين
يخف
ولــم
ِ
ّ
ّ
حتى أنّ ه كان يقول ّإن ّ
ً
قرآنية.
تربية
رباه
ّ
كل ما لديه هو من بركات والده الذي ّ
ّ
وي ــوض ــح ال ـس ـ ّـيــد ح ـس ـيــن ك ـيــف كـ ــان والـ ـ ــده ي ــدف ــع ب ــه وب ــإخ ــوت ــه إلـ ــى تـحـ ّـمــل

المسؤولية
الدينية مهما كــانــت التضحيات ،وقــد ذكــر فــي محاضـرة لــه معنونةٍ
ّ
ّ
ّ
أنّ
األي ــام وال ـ َـده الــذي وهبه
ـن
ـ
م
ـوم
ـ
ي
ـي
ـ
ف
يسمع
ـم
ـ
ل
ـه
ـ
ـدورة»
ـ
ل
ا
ب
ـا
ـ
ط
ـ
ل
ـ»توصيات
ب
ّ

ّ
وللحق
عمل يقصده فيه لله رضا
ابنا ينهى أحـ ًـدا من أبنائه عن
الله ثالثة عشـر ً
ٍ
وأه ـلــه ن ـصــرةً حـ ّـتــى ول ــو ك ــان فــي ه ــذا الـعـمــل خ ـطـ ٌـر عـلــى حـيــاتــه .وي ـ ّ
ـؤك ــد الـسـ ّـيــد
جي ًدا
حسين ّأن ذلك لم يكن الستهتار والــده بسالمة أوالده بل ألنّ ه كان يعرف ّ
وأن منعه عنها – حـ ّـتــى ولــو كــان فيها
ّأن فــي هــذه األعـمــال لــولــده الخير الكثير ّ

وأن من آثار ذلك أن يزرع في نفس ولده
تضحية بنفسه – فيه الحرمان الكبيرّ ،
ّ
السيد حسين
بالمسؤولية .يضيف
التحلي
حس
الجبن والخوف ويسلب منها ّ
ّ
ّ
ً
جهنم ،أنت
قائل« :ألنّ ــه يعرف بأنّ ك هنا ال تنصح ابنك ،أنــت هنا تسوقه إلــى
ّ

هـنــا تـجـعـلــه يـعـيــش فــي الـمـسـتـقـبــل تـحــت أقـ ــدام أع ــدائ ــه ،أن ــت ت ـحـ ّـط مــن قــدره
تعرضه للذل في الدنيا ،وللعذاب في اآلخرة».
وتعرضه لإلهانةّ ،
ّ

المتميزة
شخصيته
سمات
ّ
ّ

ك ــان ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن (رضـ ــوان ال ـلــه عـلـيــه) ج ــدي ـ ًـرا بـمــا آت ــاه ال ـلــه مــن عـلــم وحكمة
وبصيرة ووعي وقدرة على القيادة ،وكان ّ
كل ذلك ثمرة ما كان يحمله في عمق

مؤهالت العظمة والقيادة ،فإحسانه وشجاعته ومروءته وكرمه
روحه الطاهرة من ّ

دئاقلا ديهشلا ةّيصخش نع ةحمل 
ـويــة بــالـلــه واسـتـشـعــاره الـمـســؤولـ ّـيــة وإخــاصــه ووف ــاؤه
ورحـمـتــه بــالـنــاس وثـقـتــه الـقـ ّ
ّ
ً
ولعلها
واضحة في حياته وممارساته،
زات برزت
وكماالت
الت
وممي ٍ
ٍ
مؤه ٍ
كانت ّ
ّ

أعالما للهدى يمنحهم العلم
اإللهية الثابتة أن يختار الله من عباده
من السنن
ً
ّ
مسؤولي ٌة عظيمة تنتهي في
التأهيل
والحكمة والبصيرة ،وأن يترافق مــع ذلــك
ِ
ّ
بمسؤوليتها.
ـرية وتأهيلها لتكون بمستوى النهوض
مصلحة البش ّ
ّ
ـؤه ــات ال ـتــي خـ ّـولــت
سـنـقــف ف ــي ال ـتــالــي ع ـلــى ج ـم ـلــةٍ م ــن ال ـس ـمــات وال ـم ـ ّ

لألمة.
السيد الشهيد أن يمنحه الله شرف القيادة ّ
ّ

أ .اإلحسان

السيد حسين (رض ــوان الله عليه) من عباد الله المحسنين ،وكانت هذه
كــان
ّ
م ــن أب ــرز م ــا ُع ــرف ب ــه م ــن ال ـص ـفــات ال ـح ـم ـيــدة ،فـقــد ك ــان شــديــد االه ـت ـمــام بــرفــع
المعاناة عن الناس وقضاء حوائجهم والتخفيف من آالمهم ،ومواقف اإلحسان

ً
مشحونة بمثل
ألن حياته كانت
مما ال يمكن إحـصــاؤهّ ،
المأثورة عنه ّأيــام حياته ّ
نبي الله موسـى
تلك المواقف .وما أكثر ما كان
ّ
السيد الشهيد يأتي على ذكر ّ
ون ـبـ ّـي ال ـلــه يوسف  Lالـلــذيــن ذكــرهـمــا ال ـلــه فــي القرآن الكريم بــأنّ ـهـمــا كانا

َ
يـتـمـ ّـيـ َـزان بـهــذه الصفة العظيمة ،فـقــال فــي شــأن الـنـبـ ّـي موسى َ ﴿ :Qول َّما
َ َ َ ُ َّ ُ َ ۡ َ َ ٰٓ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ ٗ َ ۡ ٗ َ َ َ ٰ َ َ ۡ
نزي ٱل ۡ ُم ۡح ِ َ
سنِني﴾(((،
بلغ أشدهۥ وٱستوى ءاتينه حكما وعِلما ۚ وكذل ِك
َ َ َّ َ َ َ َ ُ َّ ُ ٓ َ ِ َ ۡ َ ُ ُ ۡ
ك ٗما َوع ِۡلما ۚٗ
وقال في شأن النبي يوسف ﴿ :Qولما بلغ أشدهۥ ءاتينٰه ح
َ َ َٰ َ َ ۡ
نزي ٱل ۡ ُم ۡح ِ َ
دائما لالقتداء بهما في ّ
تحليهما
سنِني﴾((( ،فكان يسعى
ً
وكذل ِك ِ
بصفة اإلحسان هذه.

ٌ
يبين
ومما نذكره في هذا اإلطار
ّ
موقف حكاه األستاذ ضيف الله الدريبّ ،

السيد حسين للناس وتسامحه معهم وإحسانه الدائم إليهم ،حيث قال
ـب
حـ ّ
ّ
السيد يسكن معه في بيت واحد في
األستاذ الدريب إنّ ه في الفترة التي كان
ّ
((( سورة القصص ،اآلية .14
((( سورة يوسف ،اآلية .22

39

40

فتجمع
ـومــا أن صــدمــت سـيــارةٌ أحــد أبنائه بالقرب مــن الـمـنــزل،
صنعاء حــدث يـ ً
ّ
الـنــاس وأمـسـكــوا بالسائق ال ــذي صــدم الـطـفــل ،وك ــان عزمهم على تسليمه إلى
السيد عند حـضــوره إلسـعــاف ولــده ســأل عــن الــذي
المختصةّ ،إل ّأن
الجهات
ّ
ّ

ص ــدم ــه ،وع ـنــدمــا ّ
دل ــه ال ـن ــاس عـلــى ســائــق أجـ ــرةٍ ك ــان بـيـنـهــم أح ـ ّـل ــه ال ـسـ ّـيــد وأم ــره
وتعجبوا من تسريحه السائق
بالذهاب في أمــان الله ،فاستغرب الناس فعلته
ّ

مع ّأن
َ
الرجل

السيد (رضوان الله عليه) :تكفي هذا
ابنه بين الحياة والموت ،فأجابهم
ّ
حلت عليه لصدمه الطفل ،ومن يدري ّ
الفاجعة التي ّ
ُ
لعل الطفل يحمل

السيد
تحمل
ـزءا مــن
مسؤولية وق ــوع ال ـحــادث ،فهو مــا ي ــزال صـغـيـ ًـرا .وهـكــذا ّ
جـ ً
ّ
ّ
حسين أعباء عالج ولده ،وعفا عن السائق ولم يطالبه بشيء.

السيد (رض ــوان الـلــه عليه) ،والتي
ومــن صــور اإلحـســان الـتــي كــان ُيظهرها
ّ
تـ ّ
ـدل عـلــى روحـ ّـي ـتــه الـعــالـيــة ،مــوقـ ٌـف رواه لــي األخ الـمـجــاهــد ُم ـ َـه ـ ِّـرم َج ـ ْـرف ــان (أبــو
ً
علي ،وبعد
قاسم) ،قــال« :حـ ّـل
ّ
السيد حسين (رضــوان الله عليه) ضيفا عزيزً ا ّ
ـوجـهـنــا إلــى بيته فــي منطقة م ــران ،وفــي طريقنا
تحركنا وتـ ّ
أداء واج ــب الضيافة ّ
ّ
توقفنا في (وادي لِ ـ َـيــه) ونزلنا من الـسـ ّـيــارات ألداء الصالة في ال ــوادي ،هناك،

وفــي إح ــدى الـحـفــر الممتلئة بــالـمــاء ،وضــع الـسـ ّـيــد حسين رجـلـيــه كيما يستريح
ً
السيد :مسكينة هذه
قليل ،فالتفت عليهما عشـرات األسماك الصغيرة ،فقال
ّ

األس ـمــاك إنّ ـهــا جــائـعــة ،وبـعــد أداء الـصــاة خرجنا مــن ال ــوادي ،وواصـلـنــا الرحلة
ألن ما حصل
إلــى بيته (رض ــوان الله عليه) متناسين
تماما أمــر تلك األسـمــاكّ ،
ً

لــم يـكــن بالنسبة لـنــا مـ ّـمــا يـثـيــر االن ـت ـبــاه ،حـ ّـتــى وصـلـنــا بـيـتــه وأمـضـيـنــا تـلــك الليلة
عـنــده ،وفــي الـيــوم الـثــانــي وعـنــد انطالقنا لـلـعــودة إلــى بيتنا فــي منطقة (الـ َّـر َّقــة)

السيد من خلفنا فانتظرنا وصوله إلينا،
السيارة سمعنا نــداء
تتحرك
وقبل أن
ّ
ّ
ّ
وعند وصوله قــال لنا :وضعت في هذين الكيسين ُفتاتً ا من الخبز ،أرجــو عند

وصولكم إلى تلك الحفرة في الوادي أن تضعوا هذا الخبز فيها لتلك األسماك

تعجبت مــن الــروحـ ّـيــة الـتــي يحملها ذلك
الـصـغـيــرة» .يـقــول (أب ــو قــاســم)« :لـقــد ّ
السيد الكريم ،وكيف أنه ّ
تذكر تلك األسماك وحرص على أن ينالها نصيبها من
ّ
إحسانه ورحمته».

دئاقلا ديهشلا ةّيصخش نع ةحمل 
ً
بسيطاّ ،إل ّأن الموقف هنا يحمل
حد ذاته
مثل هذا العمل قد يكون في ّ
ّ
السيد حسين (رض ــوان الله عليه)
تتحلى بــه نفس
مهم ًة ًّجــدا على مــا
دالالت ّ
ّ

ـؤهــات العظيمة الـتــي جعلته سـ ّـيـ ًـدا وقــائـ ًـدا
مــن الـفـضــائــل ،وم ــا تحمله مــن ال ـمـ ّ
لـلـنــاس جـمـيـ ًـعــا .وحـقـيـقــة الـمـســألــة فــي ه ــذه ال ـمــواقــف أوضـحـهــا الـسـ ّـيــد حسين
نفسه في «الدرس الثاني من تفسير سورة المائدة» ،حيث قال:

«تـتـجـ ّـلــى بـعــض األمـ ــور الـعـظـيـمــة أح ـيــانً ــا بـمـظــاهــر مـعـ ّـيـنــة صــادقــة ول ـكــن قد

ال تـكــون جــاذبـ ًـة ،كـمــا حـصــل مــع عـلــي وفاطمة  Lفــي إطعامهما المسكين

واليتيم واألسير.

لقد أظهر فعلهم ذاك كيف أنهم يؤثِ ُرون اآلخرين على أنفسهم ،وينطلقون
في إطعام اآلخرين واالهتمام بهم من منطلق ابتغاء وجــه الله ،حتى لو كــان ما
شيئا هم في أمس الحاجة إليه؛ ولكن هل يظهر كل ذلك ً
مجرد
حقا من
قدموه ً
ّ
وأسيرا؟ ما هي هل هذه مظاهر ّ
جذابة؟
ويتيما
مسكينا
إطعامهم
ً
ً
ً

الشكليات :أنّ ه هذا أطعم ألف مسكين،
لكن ليس مقاييس المسألة هي
ّ
مسكينا واحـ ـ ًـداَّ .أن هــذا أعـطــى فــي غ ــزوة ثــاثـيــن ألـ ًـفــا وهــذا
وه ــذا أطـعــم فـقــط
ً

مسكينا واحـ ًـداّ .
يركز القرآن الكريم على المظاهر وإن كانت صغيرة التي
أطعم
ً

نفسية هذا ،هذا هو
المهمة بالنسبة ألعماق النفوس؛ ليكشف لك
لها دالالتها
ّ
ّ
يهم.
الذي ّ

َُۡ ُ َ
ٱلط َع َ
ام َ َ ٰ ُ ّ
ون َّ
ۡ ٗ ََ ٗ ََ ً
ع حبِهِۦ مِسكِينا ويتِيما وأسِريا﴾((( الحظوا
﴿ويط ِعم

حتى التقليل في العبارة هنا :مسكين واحــد في الليلة األولــى ،يتيم واحــد في
ّ

الليلة الثانية ،أسير واحد في الليلة الثالثة .ما قيمة العدد هنا؟ ثالثة أشخاص!
يستحق ّ
ّ
كل ذلك المدح! وهل هو كذلك
هل موضوع أنّ ه أعطى ثالثة أشخاص

لــو أعـطــى مـئــات ال ـنــاس! ّإن عـطــاء مـئــات الـنــاس أحـيــانً ــا ال يـكــون لــه قيمة ،صفر

ألن
حتى عند اإلنـســان نفسه؛ ّ
عند الله سبحانه وتعالى ،وال قيمة للذي بذله ّ

((( سورة اإلنسان ،اآلية .8

41

حتى لو كان لفرد واحد،
العطاء إذا لم يكن من الداخل ،وتبتغي به وجه اللهّ ،
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ومــن أعماق نفسك يكون له أثــره في تزكية نفسك أنــت ،لكن متى ما أعطيت
ُم ــراءاةً  ،لو تعطي مليونً ا لن يصنع في نفسك أثـ ًـرا أبـ ًـدا ولــن ّ
يزكيها مهما عملته
َّ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َّ
ٱللِ َل نُريدُ
ألي غرض آخر ليس على هذا النحو﴿ :إِنما نط ِعمكم ل ِوجهِ
أو ّ
ِ

ُ
ِنك ۡم َج َزا ٓ ٗء َو َل ُ ُ ً
م

شكورا﴾(((؛ وال من اآلخرين أن يثنوا وال أن يمدحوا؛ ألنّ ه

يتيما واح ـ ًـدا فهذا ال يبدو جـ ّـذ ًابــا
بالطبع مــن الــذي سيثني على شخص أطعم ً
القضية
ـذابــا أ كـثــر؟.
ألـيــس كــذلــك؟ لكن يصنع وليمة أللــف شخص فسيبدو جـ ً
ّ

لـيـســت عـلــى ه ــذا ال ـن ـحــو ،بــل ّإن ال ـع ـطــاء مـهـمــا ك ــان حـجـمــه يـكـشــف لـنــا أعـمــاق

يشدنا إليهم كأعالم.
نفسيات هؤالء الذين
ّ
ّ

ويتيما وأس ـيـ ًـرا ،فقط ثــاثــة! ليس الـمـهـ ّـم هــو الـعــدد فقط!
مسكينا
أطـعــم
ً
ً
المهم أجواء العطاء والنفوس التي انبعث منها ..الدوافع نحو العطاء هي التي
ّ

أردن ــا أن نكشفها لــك ،فـتـعــرف مــن هــم ه ــؤالء ،الــذيــن يـعـطــون عـلــى هــذا النحو
كلها ّ
األمة ّ
المهم؟».
كل ما يملكون ،أليس هذا هو
ّ
سيعطون ّ
بـمـثــل ه ــذه الــروحـ ّـيــة ك ــان ال ـسـ ّـيــد (رض ـ ــوان ال ـلــه عـلـيــه) كـثـيــر اإلح ـس ــان إلــى
اآلخــر يــن ،شديد االهتمام بأمر مجتمعهّ ،
تجلى ذلــك بعمله ال ــدؤوب على رفع

الـمـعــانــاة عـنــه ،وتــوفـيــر الـمـشــار يــع الـخــدمـ ّـيــة لــه ،كـمــا تـجـ ّـلــى إحـســانــه بــالـجـهــاد في

قمة اإلحسان
سبيل الله نص ًـرا للمستضعفين من عباد الله ،ليصل بذلك إلى ّ
َ َّ َ َ ٰ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ ُ َ َ َّ َّ
ٱللَ
كما في قول الله سبحانه﴿ :وٱلِين جهدوا فِينا لهدِينهم سبلنا ۚ ِإَون

ََ َ ُۡ ۡ

َ

سنِني﴾(((.
لمع ٱلمح ِ

ب .الشجاعة

ّأم ــا عــن شجاعة الـسـ ّـيــد حسين (رض ــوان الـلــه عليه) فقد كــانــت شجاعة ن ــادرة،

مـصـبــوغــة بــالــرحـمــة وال ــرأف ــة ،شـجــاعــة يـتــرافــق مـعـهــا اإلن ـصــاف وال ـه ــدوء والحكمة

((( سورة اإلنسان ،اآلية .9
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دئاقلا ديهشلا ةّيصخش نع ةحمل 
ور ب ــاط ــة ال ـج ــأش ،شـجــاعــة خــالـيــة مــن الـعـنــف وال ـق ـســوة ال ـتــي ع ــادة مــا تصاحب
ّ
تتطلب الشجاعة ،وأذكر
الشجاع ،شجاعة لم تكن تعرف ّإل في المواقف التي
واحدا من تلك المواقف الشجاعة التي شاهدتها؛
له هنا
ً

النيابية
ما حدث في مناسبة يوم الوالية للعام (1418هــ) قبل االنتخابات
ّ

ل ـل ـعــام (1997م) ب ـي ــوم واحـ ــد ح ـيــث حـضـ ــر م ــع ج ـمــع غـفـيــر م ــن ال ـن ــاس إلقــامــة

المناسبة في منطقة (الـمــرازم) ،وهناك ومع دخــول الناس إلى ساحة االحتفال
ح ـصــل إطـ ــاق ن ــار كـثـيــف جـ ـ ًّـدا ُ
وق ـت ــل اث ـن ــان م ــن مــراف ـقــي ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن خلفه

تماما ،وجــرح البعض وحصل حالة رهيبة من الهرب من ساحة المناسبة ،وكان
ً

ً
السيد
جدا بسبب جهل الناس لمصدر النيران التي تستهدف
المشهد
مخيفا ًّ
ّ
السيد حسين لم يكترث لهذا المشهد،
حسين وأنصاره وبشكل عشوائي ّإل ّأن
ّ
وإنّ ـمــا التفت إلــى أصحابه قــائـ ًـا لـهــم :أسعفوا الجرحى بينما واصــل هــو السير
وتحدث
المنصة كــأنّ ــه األســد الجسور،
المعد وصعد على
حتى وصــل المكان
ّ
ّ
ّ
ّ

مع الناس وهـ ّـدأهــم ،وأعــاد إليهم صوابهم وهــدوءهــم ،وعــاد الناس إليه بعد أن
هربوا من ساحة االحتفالّ ،
وقلل من خطورة األمــر وأعــاد األجــواء هادئة دون أن

قرر لها رغم هذه
يظهر عليه ّ
أي اكتراث بما حصل وأقيمت مراسيم الحفل كما ّ
الظروف الصعبة.

شنت عليه فقد كانت شجاعته آيــة من آيــات الله
ّأمــا خــال الحرب التي ّ
العظيمة فعدم اكتراثه ّ
حتى
بكل ما كان يحصل كان مثار إعجاب الناس
جميعا ّ
ً

ّإن المجاهدين الذين كانوا يواجهون ّ
يستمدون
القوة المحتشدة كانوا
ّ
كل تلك ّ
صـمــودهــم وشـجــاعـتـهــم مــن شـجــاعــة الـسـ ّـيــد حسين (رضـ ــوان الـلــه عـلـيــه) عندما
كانوا يرونه مطمئن البال ال تفارق االبتسامة وجهه ،وهو يواجه ّ
كل تلك الهجمة

أشد وأصعب معركة بحكمة ودراية واقتدار.
والعنف ويدير
ّ

وقــد عمل األع ــداء على أن ّ
النفسية ومــا تركته
يطلعوا على حــالــة الـسـ ّـيــد
ّ
السيد (رضــوان الله
نفسيته من خالل المقابالت التي أجريت مع
الحرب على
ّ
ّ
عليه) ،والـتــي منها المقابلة مــع شبكة ال ـ (بــي بــي ســي) حيث قــال لــه المذيع:
أنت محاصـر فلماذا ال ّ
السيد:
تسلم نفسك؟ فقال
ّ
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«مـســألــة الـتـسـ ّـلــم ه ــذه قـضـ ّـيــة غـيــر واردة غـيــر واردة ،مــوقـفـنــا مــوقــف ديني
ّ
التسلم؟! لمن؟ للمعتدي؟ لمن ّ
ينفذ توجيهات أمريكا وإسـرائيل؟
مــاذا يعني

لمن يضـربنا من أجل أن يسترضـي أمريكا؟ موقفنا موقف دين سنقاتل سنقاتل

حتى يأذن الله بالنصـر».
وسندافع ّ
ومنها:

«ه ــم الــذيــن جـ ــاؤوا واع ـت ــدوا عـلـيـنــا ،واع ـت ــدوا عـلــى ب ــادن ــا ،ون ـت ـحـ ّـداهــم أن

أي جريمة قــد عملناها؛ طلقة رصــاص ضـ ّـد أجنبي أو ضـ ّـد طرف
يـجــدوا لدينا ّ
ـأي عـمــل مــن ه ــذه األع ـم ــال ،هم
أي شـ ــيء مــن ه ــذه .لــم نـقــم ب ـ ّ
فــي الـسـلـطــة أو ّ

نتحرك على أساس
وضد إسـرائيل ،وألنّ نا
ضد أمريكا
ّ
اعتدوا علينا؛ ألنّ نا نهتف ّ
ّ
ّ
بالمسؤولية أمام الله في مواجهة أمريكا وإسـرائيل .والسفير
لنذكر الناس
القرآن
ّ
يتحرك فيجوبها طـ ً
ـول وعـ ً
يمهد لالحتالل وقــد اعترفوا
األمريكي في اليمن
ـرضــا ّ
ّ
بأن السفير
هم بما يخطط له ،اعترفت الحزب الحاكم
وسر بت صحف المؤتمر ّ
ّ
ضج
األمــر يـكــي يـتـحـ ّـرك فــي اليمن كما لــو كــان مـنـ ً
ـدوبــا ســامـ ًـيــا ،ومجلس ال ـنــواب ّ

من هذا ،والناس لدينا يعرفون ّأن السفير األمريكي يعمل على تجميع األسلحة
تمهيدا لــاحـتــال ،والـمـنـ ّـظـمــات األمــر يـكـ ّـيــة تعمل فــي اليمن
اليمنيين
مــن أي ــدي
ً
ّ
ً
ً
مكشوفا
تمهيدا
ميدانيا في المجتمع
عمل
الصحة والتعليم وغيرها
في قطاع
ً
ّ
ًّ

ـأي كـلـمــة ،وال
وواض ـ ًـح ــا الح ـتــال الـيـمــن ،وم ــع ه ــذا ال يـتـعـ ّـرضــون ل ـهــذا الـسـفـيــر ب ـ ّ
يتعرضون ّإل لمن يناهضون أمريكا بشكل موقف بسيط يتمثّ ل في شعار ،ومع
ّ
مستمرون في عملنا هذا بإذن الله».
هذا نقول :نحن
ّ

ج .السخاء

السيد حسين (رضوان الله عليه) من المكارم التي حباه الله بها ،فقد
كان كرم
ّ

متنوع ،وإنّ ما في الحفاوة في
يقدمه لك من طعام
كان كرمه
متميزً ا ليس فيما ّ
ّ
ّ
تقديمه لــك فــي أج ــواء مــن الـبـشــاشــة وال ـكــرم فــي الــروحـ ّـيــة الـتــي تشعر بـهــا وهــو
يكرمك ،فأنت عندما ّ
ّ
ً
كبيرا بما تلمسه
ضيفا لديه تشعر بأنّ ك
تحل
تشكل ً
رقما ً

من االهتمام بك والعمل على راحتك.

دئاقلا ديهشلا ةّيصخش نع ةحمل 
السيد حسين بنفسه على خدمة ضيوفه وال يترك هذا األمــر ألحد،
يقوم
ّ
ّ
حتى إنّ ــك وأنت
يقدم لهم الطعام ويفرش لهم الفراش للنوم
ّ
ويغطيهم بنفسه ّ

نفسية كبيرة مــن خــال مــا تلمسه من
ضيف عنده تشعر بسعادة غــامــرة وراحــة
ّ
طـيــب الـنـفــس وحـســن الـتـعــامــل وارت ـيــاح الـسـ ّـيــد بــوجــودك ،ال تشعر أنّ ــه ّ
يتكلف
جدا بوجودك ،لقد
االحترام أو البذل أو االهتمام بك ،بل تجد ّأن
السيد مرتاح ًّ
ّ
سجية وفطرة فطره الله عليها.
كان هذا التعامل وهذه األخالق
ّ

وهــو على هــذه الـحــال س ــواء كــان يعيش فــي حــالــة عسـر أو فــي حــالــة يسـر

بل ال تشعر وأنــت ضيف عنده أنّ ــه يعيش حالة عسـر أبـ ًـدا ،ويستحيل أن تشعر
ضيفا ّ
ً
كل ما تشعر به هو ّأن األمور على
مجرد الشعور بهذا فطوال بقائك عنده
ّ
أحسن حال.

ً
ضيفا هو
يــذكــر الـسـ ّـيــد الـعـ ّـامــة المجاهد محسن صــالــح الـحـمــزي أنّ ــه نــزل
السيد حسين فــي َم ـ َّـران ،ووصـلــوا إليه الساعة التاسعة مساء،
ومجموعة عند
ّ

ـرمــا ،وبـعــد الـسـمــرة والـحــديــث مع
ف ـقـ ّـدم لـهــم طـعــام الـعـشــاء ،وك ــان ع ـشـ ًـاء مـحـتـ ً
الـسـ ّـيــد حسين يـقــول الـسـ ّـيــد محسن صــالــح :ذهبنا لـلـنــوم ،ولـكـ ّـنــي عند الساعة
الـثــانـيــة بـعــد مـنـتـصــف الـلـيــل سـمـعــت حــركــة ف ــي الـبـيــت فــاسـتـمـعــت ألع ــرف ما

يـجــري وإذا الـسـ ّـيــد مــع عــائـلـتــه قــد ذب ـحــوا كـبـ ًـشــا ،وي ـقــومــون بتقطيعه ،وي ـعـ ّـدون
السيد حسين
حتى يتناول الضيوف الفطور منه؛ فقضـى
ذلك الكبش للصباح ّ
ّ

فتعجبت مــن هــذا ال ـكــرم وه ــذا االهـتـمــام
ليلته وهــو يـعـ ّـد الـطـعــام إلــى الـصـبــاح
ّ
بالضيوف.
ويــذكــر األس ـت ــاذ ضـيــف ال ـلــه حـسـيــن ال ــدر ي ــب وق ــد ك ــان يـسـكــن مــع الـسـ ّـيــد

السيد حسين يتعامل مــع الضيوف
حسين فــي بيت واحــد فــي صنعاء« :كــان
ّ
ً
نظرا ّ
ّ
المادي،
لقلة الجانب
كنا
تعامل
خاصا فعندما ال يوجد ضيوف ّ
ّ
ًّ
نتقشف ً

أي شـ ــيء ولــم
فـمــن الـمـمـكــن أن نــأ كــل «ز بـ ــادي أو فــي كـمــون (ح ــواي ــج)» أو فــي ّ

يـكــن يـبــالــي لـمـســألــة دســومــة الــوج ـبــات ،لـكــن عـنــدمــا يــأتــي لـنــا ضـيــف كـنــت أرى
ّ
المكلف
أشياء عجيبة على السفرة ،وكان يخرج هو ليشتري أشياء مع أنّ ي كنت
بـشـ ــرائـهــا ،لـكـ ّـنــه ك ــان يـخــرج ه ــو؛ حـ ّـتــى ّإن الـضـيــف عـنــدمــا يـشــاهــد ه ــذه الـسـفــرة
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جيدة ،وكان
بأن حالتنا
الكبيرة ،وما يلمسه من الكرم الكبير كان
يتصور ّ
ّ
ّ
الماد ّية ّ
الضيوف يأتون لزيارته باستمرار من صنعاء وصعدة ومن مختلف المناطق.
يهتم بــإ كــرام الضيف والـعـمــل على راحـتــه والـجـلــوس معه والـتـحـ ّـدث
وك ــان
ّ
ً
لكنه كــان يعتبر هذا
إليه لفترات طويلة بالرغم من أنّ ــه كــان
مشغول أكثر وقتهّ ،
من كرم الضيافة».

د .تعامله مع أسـرته

عمليا بتربية
يهتم
مقتدرا
ومرب ًيا
السيد حسين (رضوان الله عليه) ًأبا حنونً ا
كان
ّ
ً
ّ
ًّ
ّ

أسـرته.

ـرب ــي ه ــذه األس ـ ـ ــرة ال ـم ـبــاركــة ال ـط ــاه ــرة ع ـلــى أسـ ــاس تـعــالـيــم القرآن
ف ـكــان ي ـ ّ
ـب لـلـنــاس وااله ـت ـمــام بـمـصــالـحـهــم ،وك ــان ــوا يـتـعـ ّـلـمــون منه
الكريم ،يـعـ ّـلـمـهــم ال ـحـ ّ

إ كــرام الضيف والصدق والوفاء والشجاعة ،ويــزرع فيهم الوعي والبصيرة ،وهذا
ـاألمــة
م ــا ك ـنــت أل ـم ـســه خ ــال دراس ـت ــي ع ـنــده وب ـقــائــي م ـعــه ف ـلــم ي ـكــن ان ـش ـغــالــه بـ ّ

لتحمل
ومــا تعانيه بــالـشـ ــيء ال ــذي يمكن أن يصـرفه عــن تــر بـيــة أسـ ــرتــه وتأهيلهم
ّ

وأم ـت ـهــم ..فـكــانــوا هــم الـســاعــد األي ـمــن لــه في
مـســؤولـ ّـيــاتـهــم الـكــامـلــة تـجــاه ديـنـهــم ّ
وخصوصا
الزوار والضيوف،
تحركه واستقباله للناس حيث كان بيته ال يخلو من ّ
ً
ّ
مـنــذ بــدايــة الـمـسـيــرة الـمـبــاركــة ،فـكــانــوا يعملون لـيـ ًـا ون ـهـ ًـارا فــي خــدمــة الضيوف

والزوار وراحتهم.
ّ

السيد حسين كانت أسـرته تقف بجانبه في أحلك
وخــال الـعــدوان على
ّ

الظروف وأصعبها وأثبتت هذه األسـرة المباركة خالل المحنة التي عاشوها في
اإليمانية من
الحرب األولى وهم محاصـرون في جرف سلمان عظم تلك التربية
ّ
تعرضهم للحرق بالبترول
خالل صبرهم وصمودهم ووفائهم ّ
حتى آخر لحظة رغم ّ

ولكنهم كانوا أعظم
وبالقنابل الحارقة ومحاولة قتلهم تحت الصخور والحجارة،
ّ
وأقوى من بطش المجرمين والظالمين.

دئاقلا ديهشلا ةّيصخش نع ةحمل 
وب ـعــد نـهــايــة ال ـحــرب األولـ ــى ،ت ـ ّـم أخــذهــم واح ـت ـجــازهــم فــي صـنـعــاء وحـبــس

بعضهم ومضايقتهم دون مــراعــاة لمشاعرهم بعد الـمــأســاة الـتــي حصلت لهم،

السيد حسين أمــام أعينهم ،الــذي كــان مصيبة فراقه
والـتــي تـ ّـوجــت باستشهاد
ّ
السيد عبد الله حسين بدر
لهم كبيرة جـ ًّـدا ،ثـ ّـم تالها حبس الكبير في األسـ ــرة
ّ
التعسفات وهــذا الظلم
الدين الحوثي في سجن األمــن السياسـيّ ،إل ّأن هذه
ّ
والـطـغـيــان بـحـ ّـقـهــم لــم تـكــن بــالـشـ ــيء ال ــذي يـ ّ
ـؤثــر عـلـيـهــم ويـضـعــف مــن عزيمتهم

وإيـمــانـهــم فـكــانــوا على مستوى الـمـســؤولـ ّـيــة صــابــر يــن محتسبين ثابتين صامدين
السيد حسين (رضــوان الله
رباهم عليها
على مبادئهم وأخالقهم وقيمهم التي ّ
ّ
يتعرضون له من التهديد والوعيد والترغيب والترهيب.
عليه) رغم ما كانوا ّ

وإذا أردنـ ــا أن ن ـعــرف عـظـمــة الـتــر بـيــة اإلي ـمــانـ ّـيــة ال ـتــي أوالهـ ــا ال ـسـ ّـيــد حسين
ألسـرته الكريمة فإنّ نا سنجد ذلــك واضـ ًـحــا مــن خــال أوالده اآلن؛ فهم تجسيد

حبهم للناس وكرمهم وصدقهم ووفائهم وشجاعتهم
واضــح لتربية والــدهــم في ّ
رعاهم الله وحفظهم من ّ
وأمته.
كل سوء ومكروه وأعزّ بهم دينه ّ

هـ .أسلوبه في الحوار

السيد حسين (رضوان الله عليه)،
يتفرد بها
قد ال يكون الحوار من األشياء التي ّ
ّ

منهجية عــالـيــة ج ـ ًّـدا أحـبـبــت ذكــرهــا هنا
للسيد
ألن
ولـكـ ّـنــي أحـبـبــت ذكــرهــا هـنــا ّ
ّ
ّ

المهمة ،فقد حضـرت لــه ح ــوارات عــديــدة مع
حتى ال يفوتنا مثل هــذه الفائدة
ّ
ّ
كـ ّـل األط ـيــاف وك ــان يمتاز بخبرة عالية فــي الـمـحــاورة وصـبــر عجيب وق ــدرة على
ّ
ً
سليما ،وك ــان يمتلك ق ــدرة عالية على
توظيفا
األدل ــة وتوظيفها
اإلق ـنــاع وسـ ــرد
ً

ّ
ـويــة هادئة
التحكم فــي الـحــوار حـ ّـتــى ال يـخــرج عــن مـســاره ولـكــي يبقي األج ــواء أخـ ّ

مهما كــان الموضوع ومهما كــان عمق الـخــاف ،فكانت حالة االبتسامة والمرح

والـضـحــك أحـيــانً ــا حــاضـ ــرة بـقـ ّـوة فــي هــذا ال ـحــوار ،ويـحــرص دائـ ًـمــا عـلــى أن تبقى

روحية
الــروحـ ّـيــة السائدة فــي الـحــوار هــي روحـ ّـيــة مــن يريد أن يصل إلــى الـحـ ّـق ال
ّ
مــن يــر يــد أن يغلب فـقــد كــان ذاك منهجه فــي ال ـحــوار ،ويستمع إلــى مـحــاور يــه
يتهجم عليهم ويتعامل معهم بـكـ ّـل اح ـتــرام وتـقــديــر ،وال يـحــاول أن
بــإنـصــات وال
ّ
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ذهنيته أن يهزم من يحاوره
يحرج محاوره أو أن يستدرجه؛ ألنّ ــه لم يكن يــرد في
ّ
عـلــى اإلط ــاق ،وك ــان يجلس لـفـتــرات طــويـلــة فــي ال ـحــوار ال يـتـعــب ،وقــد يجلس

حتى يخرجوا من هــذا الحوار
أسبوعا أحيانً ا ،كنت أشاهده مع بعض الشباب ّ
ً
إيجابية.
بنتيجة
ّ

اإلسهامات المبكرة

المتميزة
األمة ومواقفه
ّ
للشهيد القائد في خدمة ّ
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أ .مسيرته الجهاد ّية

السيد
مبكرا ّأو ًل مع والــده
للسيد حسين بــدأت
الجهادية
المسيرة
ّ
ً
ّ
ّ
ـوهــابــي
الـعـ ّـامــة المجاهد بــدر الــديــن الـحــوثــي ال ــذي تـصـ ّـدى
ّ
للمد الـ ّ

الغربية وعـلــى رأسها
الخليجية وبـعــض ال ــدول
الـمــدعــوم مــن ال ــدول
ّ
ّ
أم ــر ي ـك ــا وبــر ي ـطــان ـيــا؛ ه ــذا ال ـم ـ ّـد الـ ــذي ه ــو م ـق ـ ّـدم ــة االس ـت ـع ـم ــار لـلـيـمــن ولـلـعــالــم
المد
أهمية هذا العمل وخطورة هذا
السيد حسين يدرك
اإلسالمي .فقد كان
ّ
ّ
ّ
الدينية واستبدالها بأفكار باطلة ومنحرفة تخدم
هوية الناس
ّ
الوهابي في مسخ ّ
ّ

ـدو وت ـهـ ّـيــئ ال ـســاحــة ل ــه؛ ف ـت ـحـ ّـرك م ــع وال ـ ــده ي ـســانــده بـطـبــاعــة ون ـش ـ ــر ردوده
الـ ـع ـ ّ
والتحرك في توعية الناس على أساسها ،وعمل ّ
جد واهتمام يساعد والده
بكل ّ
ّ

ـوهــابـ ّـيــون
فــي ه ــذا الـعـمــل الـعـظـيــم وال ـم ـهـ ّـم لـمــواجـهــة التضليل ال ــذي يـمــارســه الـ ّ
ّ
ـؤسـســات الــدولــة التي
مستغلين األوض ــاع الـتــي تعيشها اليمن ومستخدمين مـ ّ
ـوه ــاب ــي ع ـلــى أه ــل ال ـي ـمــن ع ــن ط ــر ي ــق الـتــرغـيــب
سـ ّـل ـمــت ل ـه ــم؛ ل ـف ــرض ال ـف ـكــر ال ـ ّ
والترهيب وشـراء الضمائر.

ابيين وما يمثّ له من خطورة
فكشف
السيد حسين ووالده زيف وباطل ّ
الوه ّ
ّ

وتعرضوا بسبب ذلك لإلقصاء
النير،
بالغة على ّ
ّ
األمــة بالكلمة الصادقة والفكر ّ
الوهابي
والمحاربة والتصفية من قبل السلطة وأزالمـهــا الذين وقفوا مع الفكر
ّ
نتيجة الـضـغــوطــات الـتــي مــورســت عليهم مــن قبل الـنـظــام الـسـعــودي المدعوم

أمــر ي ـكـ ًّـيــا وع ـشـ ًـقــا لـلـسـلـطــة والـ ـم ــال الـ ــذي ح ـص ـلــوا عـلـيــه م ـقــابــل ه ـك ــذا مــواقــف

52

وصنعوا لهم وألتباعهم وبــالــذات فــي جبل م ـ ّـران العديد مــن المشاكل محاولة
ّ
الحق ودفع الباطل.
قدما في نصـرة
منهم لثنيهم عن السير ً
ـوهــابـ ّـيـيــن ودجلهم
وكـمــا عمل الـسـ ّـيــد حسين ووال ــده على كشف ضــال الـ ّ
ّ
وكذبهم فقد سعيا ً
والمثقفين في أبناء هذا
أيضا على استنهاض همم العلماء

البلد مــن أجــل الـتـحـ ّـرك العلمي والـثـقــافــي لتحصين المجتمع بالفكر الصحيح
ـرورا باألعالم
ـدءا بالرسول
ّ
محمد  Pومـ ً
ّ
المستمد من القرآن الكريم وقرنائه بـ ً

ـوهــابـ ّـيـيــن ،ويفهم
مــن أهــل بـيــت ال ـن ـبـ ّـوة؛ حـ ّـتــى يـكــون
مجتمعا ال يقبل بـضــال الـ ّ
ً
خ ـط ــورة ه ــذا ال ـف ـكــر ع ـلــى مـسـتـقـبـلــه ف ــي الــدن ـيــا واآلخ ـ ــرة ،ف ـت ـحـ ّـرك ه ـنــا وه ـنــاك
وســاهــم فــي ب ـنــاء ال ـم ــدارس الـعـلـمـ ّـيــة ،وشـ ــارك فــي إقــامــة ال ـ ــدورات والـحـلـقــات
الـعـلـمـ ّـيــة ال ـتــي تـحـ ّـصــن الـمـجـتـمــع أم ــام ال ـحــرب الـثـقــافـ ّـيــة ال ـتــي تـسـتـهــدف أب ـنــاءه،
الدينية وعقائدهم األصيلة.
هويتهم
وتمثّ ل
كبيرا على ّ
خطرا ً
ً
ّ

ب .رجل المرحلة

كــان الـسـ ّـيــد حسين بــا شـ ّ
تميز بما
ـك رجــل الـمــرحـلــة ،وقــر يــن ال ـقــرآن فــي وقـتــهّ .
ّ
محط إعجاب والــده الذي وقف معه ّ
بكل ثبات
مؤهالت جعلته
منحه الله من ّ

وتحدث عن مكانة ولده في أكثر من موطن
القرآنية،
منذ انطالقة هذه المسيرة
ّ
ّ
ومن ذلك:

ـوج ـه ــة إل ــى ال ـس ـ ّـي ــد ال ـش ـه ـيــد ز ي ــد علي
أنّ ـن ــي وجـ ــدت رس ــال ــة ب ـخ ـ ّـط ي ــده م ـ ّ

السيد حسين العلم
ـأن الله قد منح ولــده
مصلح ّ Mأكــد فيها بأنّ ه يعتقد بـ ّ
ّ
السيد يوسف المداني بأنّ ه
والحكمة وفصل الخطاب ..وأخبرني األخ المجاهد
ّ
س ــأل الـسـ ّـيــد ال ـعـ ّـامــة الـمـجــاهــد ب ــدر الــديــن الحوثي  Mعــن الـسـ ّـيــد حسين
السيد حسين وأكمله بالشكل الذي لم
بأن الله اختار
وفضله فأجابه بما معناهّ :
ّ

أحدا مثله في هذا الزمان.
يختر ً

وف ــي رســالــة بـعــث بـهــا ه ــذا الـسـ ّـيــد الـكــر يــم إل ــى ول ــده قـبــل ال ـحــرب األول ــى

ـورا ،سبق هــذا الطلب
عندما طلب مــن الـسـ ّـيــد حسين الــوصــول إلــى صنعاء ف ـ ً

ـص الرسالة
تهديد مــن قبل الــرئـيــس مـ ّـمــا يعني ّأن هـنــاك خيانة مـبـ ّـيـتــة ..وه ــذا نـ ّ

ةزّيمتملا هفقاومو ةّمألا ةمدخ يف دئاقلا ديهشلل ةركبملا تاماهسإلا 
الـتــي أرسلها  Mمــع الشيخ صــالــح الـ َـو َجـمــان« :الـحـمــد لـلــه ،حفظ الـلــه وأعــان
ال ــول ــد حـسـيــن ،وال ـس ــام عـلـيـكــم ورح ـم ــة ال ـلــه وب ــرك ــات ــه ،وص ــل إل ـ َّـي ال ـي ــوم الشيخ

القضية وأكثرت
صــالــح ،وأخبرني بما قــام بــه وذلــك بحسن نـ ّـيــة ،وقــد فكرت فــي
ّ
عملية ال تفيدهم شـيـ ًـئــا ألنّ ـهــم يـ ــزدادون مـعــرفــة بكمال
التفكير ،فــاتـضــح لــي أنّ ـهــا
ّ
ألن القلق عندهم ليس مــن الـحــال بــل من
الـكـفــاءة؛ وذل ــك مـ ّـمــا يــز يــدهــم قـلـ ًـقــا؛ ّ
ـورا ،وهــو ال يفيدهم ّإال لو كــان قد مضـى
المستقبل ،فكيف يطلبون وصولك فـ ً
ـإمــا أن تحضـر
خــاف فيطلبون حـضــورك لتحقيق أنّ ــك مــا زلــت تحت الـطــاعــة ،فـ ّ

اآلن فألنّ هم قلقون من المستقبل فهو يفيد أنّ هم إلــى الغدر أقــرب ،وقــد غــدروا
ب ـع ـلــي س ــال ــم ال ـب ـي ــض ،ول ـع ـ ّـل ــك ق ــد ح ـض ـ ــر ه ــذا ف ــي ذه ـن ــك ق ـب ـلــي ،ول ـك ــن لـعـ ّـلــه

ي ـحــدوك إل ــى الــوفــاق الــرغـبــة فــي أفـضــل الـجـهــاد والــرغـبــة فــي ال ـش ـهــادة ،ولـكــن ال
يبعد أنّ ك تحصل ّ
كل يوم على أجر المجاهد ،واإلسالم يحتاج إلى بقائك؛ ألنّ ك
الرجل الذي يصلح لمكائد اليهود وأمريكا ،ال يوجد بعدك مثلك ،وذلك ضـرر
عـلــى اإلس ــام؛ فــاحـفــظ نفسك ألجــل مصلحة اإلس ــام ،ولـعـ ّـل الـشـهــادة أمــامــك
فهذا رأيي والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته بتاريخ سلخ ربيع ّأول 1425هـ».
(انظر الصورة رقم ( )1في ملحق الصور ،الصفحة )٢١١

وأخبرني األخ المجاهد الحاج أحمد ناصـر البعران قــال :في بداية الحرب
كنا وساطة ّ
والسيد علي
مكلفة من علي عبد الله صالح ،ووصلت أنــا
األولــى ّ
ّ
محمد بن حسن الحوثي ،والقاضـي ّ
العلمة صالح بن
والسيد
هادي الصيلمي،
ّ
ّ
السيد ّ
العلمة بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه)،
أحمد فليتة ،وآخرون إلى
ّ

وك ــان ف ــي مـسـجــد ف ــي ن ـش ــور ،وم ـعــه ال ـسـ ّـيــد مـحـســن صــالــح ال ـح ـمــزي ،والـسـ ّـيــد

الـمـجــاهــد ح ـمــود بــن ه ــادي الصيلمي  Mواألخ عـبــد ال ـلــه عـيـضــة ال ــرزام ــي،
وحي الوالد ّ
العلمة المجاهد عبد الرحمن مشحم  Mفطلبنا منه أن يتعاون
معنا هو ومن معه في تهدئة األمور ،وأخبرناه بأنّ نا وساطة إليقاف الحرب ،وأنّ نا

نجهز أنفسنا لـلــوصــول إلــى الـسـ ّـيــد حسين بــن بــدر الــديــن الـحــوثــي للتشاور في
ّ
إيجاد ّ
السيد بدر الدين (رضـي الله عنه) هو أصحابه ليتشاوروا،
حل فانسحب
ّ
متوجهون إلــى الولد
ثـ ّـم عــادوا إلينا ،وكــان منه الـجــواب علينا بقوله« :هــل أنتم
ّ
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حسين؟» فقلنا :نعم ،فـقــال« :ال بــأس ،اذهـبــوا ،ومــا خرجتم بــه ،فنحن نوافق،
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وما اتفقتم عليه أنتم والولد حسين فنحن تابعون له؛ الولد حسين قد آتاه الله
قمة الهداية».
الهداية ،بل ّ

والسيد العالمة المجاهد بدر الدين الحوثي معروف عنه أنّ ه لم يكن يطلق
ّ

ً
ولكنه أطلق هذه العبارات لما كان يلمسه في
جزافا أو مجاملة ألحد،
العبارات
ّ

السيد حسين مــن مــواقــف ومــن دروس
يقدمه ولــده
مما كــان ّ
ولــده ومــا سمعه ّ
ّ
ومـحــاضـ ــرات قــرآنـ ّـيــة تـ ّ
ـدل على المستوى الــذي وصــل إلـيــه ولــده الـسـ ّـيــد حسين

(رضوان الله عليه) ،والتي ال تخفى على أحد.

ّأم ــا الـسـ ّـيــد عبد الملك بــدر الــديــن الـحــوثــي (حفظه الـلــه) فــإنّ ــه قــال عبارة
طياتها ّ
كل معاني العظمة والكمال الذي يمكن أن
مختصـرة موجزة جمعت بين ّ

«السيد حسين (رضوان
السيد حسين:
يمنحه الله لبشـر فقال عندما سئل عن
ّ
ّ
استثنائية».
شخصية
الله عليه) كان
ّ
ّ

ج .عالقته بالمجتمع

ع ــرف الـسـ ّـيــد حسين بـيــن أب ـنــاء المنطقة بــأخــاقــه الـعــالـيــة وبــروحــه الـتــي تالمس
ً
مالذا للمظلومين والمحتاجين
أرواح ومشاعر الناس وآمالهم وآالمهم حيث كان

مما
والفقراء والمساكين ،كما عــرف برحمته وشفقته باإلنسان
ّ
وحتى بالحيوان ّ
ّ
محط إعجاب الناس واحترامهم ،ولم يكن بقاؤه في صنعاء بالشكل الذي
جعله

نفسيته الـكــر يـمــة ،فـكــان يـلـجــأ إلـيــه ك ـ ّـل مــن يــذهــب إل ــى صـنـعــاء ســواء
يـغـ ّـيــر مــن
ّ
مفتوحا ّ
يحبه
للعالج أو لغير ذلــك فكان بيته
ً
لكل محتاج بــدون تفريق بين من ّ
ومن يكرهه.

مهمة بما فيها خدمة المجتمع ّ
كله ،فقد عمل على تحقيق
وعــرف بــأدوار ّ
الخدمية في العديد من المناطق.
العديد من المشاريع
ّ
ـريــة ،وق ـ ّـدم مــن خــالـهــا الـعــديــد من
وأن ـشــأ جـمـعـ ّـيــة م ـ ّـران االجـتـمــاعـ ّـيــة الـخـيـ ّ

المهمة وبــالــذات لمنطقة م ـ ّـران الـتــي كــانــت تمثّ ل قــاعــدة عمله رغم
المشار يــع
ّ

ةزّيمتملا هفقاومو ةّمألا ةمدخ يف دئاقلا ديهشلل ةركبملا تاماهسإلا 
الصعوبــات التي كان يواجهها من بعض مسؤولي الدول ــة في المحافظــة وبعض

ّ
أي خير للناس.
يودون أن
يتحقق ّ
زعماء القبائل والمنافقين الذين ال ّ

األم ــة ،فقد
ولمعرفة الـسـ ّـيــد حسين
بأهمية التعليم والتثقيف فــي نهضة ّ
ّ
دف ــع بــالـمـجـتـمــع إل ــى الـعـلــم وال ـم ـعــرفــة ،وت ـح ـ ّـرك وت ــاب ــع م ــن أج ــل ال ـح ـصــول على

ّ
الدينية
عددا من المدارس
لكافة مراحل التعليم للبنين والبنات ،وبنى
مدارس
ً
ّ
وشـ ّـجــع التعليم بشكل كبير ،وحـ ّ
ـورا وإنـ ًـاثــا إلى
ـث اآلبــاء على الــدفــع بأبنائهم ذك ـ ً

ـوصــا فــي م ـ ّـران ،ويـهـتـ ّـم ببناء
التعليم ،وك ــان يتابع مــا يـجــري فــي ال ـمــدارس وخـصـ ً
حتى أنّ ــه شــارك في التدريس بنفسه في مدرسة خميس
تربويا
الفرد
وعلمياّ ،
ًّ
ًّ

ّ
الغش المنتشـرة في الكثير من المدارس
مران عام 1987م ،وكان يحارب ظاهرة
ّ
كبيرا على التعليم ،فرفع من مستوى التعليم بشكل
في اليمن ،ويعتبرها
خطرا ً
ً
كبير ،وبرز على يديه ّ
طلب كانوا على مستوى عال من التأهيل.

وف ــي الــوقــت نـفـســه ،ك ــان ال يـخـفــي ت ـخـ ّـوفــه مــن سـيـطــرة الـسـفـيــر األمــر يـكــي

التربوية،
على وزارة التربية والتعليم واإلشـ ــراف المباشـر على صياغة المناهج
ّ

والتحرر من الهيمنة
المهنية مهما أمكن،
فكان يشجع على االلتحاق بالمعاهد
ّ
ّ
تبنى
األمريكية نـظـ ًـرا لسيطرة السفير األمريكي على الـ ــوزارات ..ثـ ّـم فــي األخـيــرّ ،
ّ

جميعا مــن الهيمنة
الـسـ ّـيــد حسين هــذه الـمـسـيــرة الـقــرآنـ ّـيــة الـتــي سـتـحـ ّـرر الـنــاس
ً
تحركوا على أساسها.
األمريكية بالكامل إن ّ
ّ
صح ّية
تحرك
وألهمية الجانب
السيد الحسين لبناء مراكز ّ
ّ
الصحي ،فقد ّ
ّ
ّ
الصح ّية ووعورة
الرعاية
وانعدام
الكثيرة
األمراض
انتشار
مع
ة
خاص
المنطقة
في
ّ
ّ

الطريق في تلك المرحلة؛ فالكثير من المرضـى يفقدون حياتهم قبل أن يصلوا
إلــى المستشفيات ،فعمل ّ
كبيرا في
صح ًّيا
بكل اهتمام على أن ّ
يؤسس مــركــزً ا ّ
ً

الطبية الكاملة ،وجمع الناس ودفعهم
ويجهزه بالكوادر والمستلزمات
المنطقة
ّ
ّ
إل ــى ال ـت ـعــاون حـ ّـتــى ت ـتـ ّـم ال ـم ـشــار يــع ال ـم ـط ـلــوبــة ،ك ـمــا ب ـعــث بـمـجــامـيــع م ــن الـبـنـيــن
الصحي في صنعاء وصعدة.
والبنات للدورات في المجال
ّ
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الريفية ال زالوا يعانون معاناة كبيرة في التواصل،
وألن الكثير في المناطق
ّ
ّ
ف ـقــد ع ـمــل ع ـلــى تــوف ـيــر ال ـعــديــد م ــن ال ـط ــرق ل ـل ـس ـ ّـي ــارات إل ــى ال ـم ـنــاطــق ال ـت ــي ال
زالـ ــوا يـسـتـخــدمــون فـيـهــا الـحـمـيــر فــي الـتـنـ ّـقــل فــي ظ ـ ّـل ال ـغ ـيــاب ال ـكــامــل للسلطة

ولـخــدمــاتـهــا؛ فـعـمــل مــع الـمــواطـنـيــن الــذيــن يـثـقــون بــه ثـقــة كـبـيــرة عـلــى فـتــح طــرق
للسيارات إلى هذه المناطق.

وألن ّ
قلة المياه هي من أبرز المشاكل التي يعاني منها الناس في المناطق
ّ

المختصة بــالـمـشــار يــع وتعب
الــر يـفـ ّـيــة ،فـقــد تــابــع الـسـ ّـيــد حسين لــدى الـجـهــات
ّ
حتى وفر العديد من (البرك) في عدد من المناطق .وإن لم تكن بالشكل
كثيرا ّ
ً

ال ــذي ي ـسـ ّـد حــاجـتـهــم ،ول ـكــن ذل ــك غــايــة م ــا يـمـكــن أن ي ـقـ ّـدمــه لـلـنــاس ف ــي هــذا
الموضوع.

وتــابــع الـسـ ّـيــد فــي صنعاء مـشـ ــروع كـهــر بــاء لمنطقة م ـ ّـران ،وواج ــه الكثير من
ـاص ــة م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي ص ـع ــدة وال ـم ـنــاف ـق ـيــن في
ال ـص ـعــوبــات وال ـم ـشــا كــل خ ـ ّ

الـمـنـطـقــة ،ول ـكـ ّـن متابعته وص ـبــره أثـمــر بـعــد مــا ي ـقــارب الـعـشـ ــر س ـنــوات فـتـ ّ
ـوفــرت

مران
شبكة كهرباء لمنطقة مـ ّـران والمناطق المجاورة لها وعاجلت الحرب أبناء ّ
السيد حسين كثيرا وخسـرهم
قبل أن يستفيدوا من هذا المشـروع الذي أجهد
ّ
خسارة كبيرة.

لـقــد ك ــان (رض ــوان الـلــه عـلـيــه) يـتــابــع بـجـ ّـديــة واهـتـمــام مـثــل ه ــذه المشاريع

ـاصــة عندما
الـخــدمــاتـ ّـيــة ويستلف الـفـلــوس الكثيرة ويــرهــن أحـيــانً ــا مــن أدوات ــه الـخـ ّ
يـحـتــاج إلــى ال ـمــال لـكــي يـحــرص عـلــى أن ي ـقـ ّـدم الـمـشــار يــع لـلـنــاس دون أن يرهق
ّ
يتأخر المشـروع
ـاصــة حين
كاهلهم،
ّ
ولكنه كــان يضطر لدفع المبالغ الكبيرة وخـ ّ
المختصة.
كثيرا وهو يتابع الجهات
ّ
ً

ومــن األش ـيــاء الـتــي حصلت خــال متابعته لـمـشـ ــروع صـنـعــاءن وت ـ ّ
ـدل على

نفسية الـسـ ّـيــد حسين وحـ ّـبــه للناس وتـقــديــم الخير لـهــمّ ،أن مجموعة من
عظم
ّ
المشايخ المنافقين والـحــاقــديــن فــي المنطقة اجتمعوا ودخـلــوا صنعاء وقـ ّـدمــوا

ةزّيمتملا هفقاومو ةّمألا ةمدخ يف دئاقلا ديهشلل ةركبملا تاماهسإلا 
بالسيد حسين إلــى رئيس الهيئة فــي ال ــوزارة طالبوه فيها بإلغاء
شكوى طويلة
ّ
جدا!.
هذا المشـروع وأنّ ه سيثير فتنة وكالم كثير ًّ
السيد حسين
تماما نزاهة
فتعجب منهم هــذا المسؤول؛ ألنّ ــه كــان يعرف
ّ
ً
ّ
واه ـت ـم ــام ــه ب ـه ــذا ال ـم ـش ـ ــروع وص ـب ــره وت ـحـ ّـم ـلــه وإخ ــاص ــه ،ف ـخـ ّـبــأ ال ـش ـك ــوى عـنــده

السيد حسين فأطلعه عليها ،وقــال لــه :يــا أخ حسين هــؤالء ال
حتى دخــل إليه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
السيد حسين قال للمسؤول:
يستحقون ما تبذله من جهود من أجلهم .إل أن
ّ
هؤالء مساكين وال يمثّ لون الناس بحال.

ّثم إنّ ه (رضــوان الله عليه) خرج والتقى بهؤالء المنافقين في الشارع ،وقد
كــانــت الـفـلــوس الـتــي دخـلــوا بـهــا قــد نـفــذت مـنـهــم ،ولــم يـعــد معهم مــا يوصلهم
ال ـبــاد فــأخــذهــم الـسـ ّـيــد حـسـيــن مـعــه ،ول ــم يـخـبــرهــم بـمــا قــد أطـلـعــه عـلـيــه رئيس

ـوي ــا إل ــى ال ـب ــاد وم ـع ـنــا (مــواط ـيــر)
الـهـيـئــة م ــن ش ـك ــواه ــم ،وقـ ــال ل ـهــم :س ـن ـعــود س ـ ًّ

ـويــا فــي هــذا المشـروع واتفقوا على
الكهرباء وسيفهم الـنــاس بأنّ نا ّ
كنا نــراجــع سـ ًّ
جميعا إلى البالد ،ولم يعرف الناس ما فعلوه ّإل بعد فترة طويلة
هذا وعــادوا
ً
عن طريق أحد المهندسين من الهيئة الذي وصل إلى البالد ّ
مؤخ ًرا ،وأطلعهم
ـأن هــؤالء
ـاصــة ب ـ ّ
عـلــى الـشـكــوى الـتــي أث ــارت اسـتـيــاء كـبـيـ ًـرا فــي أوس ــاط ال ـنــاس خـ ّ

المشايخ وأتباعهم ّأول من استفاد من مشـروع الكهرباء .ولم تكن هذه المشاريع

مـقـتـصـ ــرة عـلــى أت ـبــاعــه وم ـحـ ّـب ـيــه ،بــل ك ــان يستفيد مـنـهــا فــي ال ــدرج ــة األولـ ــى من
ضد المشاريع التي يأتي بها.
يعارضه ويقف ّ
ـأن الـنــاس فــي م ـ ّـران عـنــدمــا عـلـمــوا بـمــوقــف الـمـشــايــخ الــذيــن دخـلــوا
وأذك ــر ب ـ ّ

صـنـعــاء ض ـ ّـد مـشـ ــروع الـكـهــر بــاء اجـتـمــع مـجـمــوعــة مــن أب ـنــاء المنطقة المخلصين

وجـ ــاؤوا إل ــى ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن وق ــال ــوا ل ــه :نـحــن نـخـسـ ــر ال ـف ـلــوس الـكـثـيــرة ونـتـعــب،
والـمـنــافـقــون ّأول مــن يستفيد مــن الـمـشــار يــع ،واآلن نــر يــد أن يــدفــع المنافقون

مـســاهـمـتـهــم فــي الـمـشــار يــع أو ي ـحــرمــوا مـنـهــا ،ف ـكــان ج ــواب ال ـسـ ّـيــد أن أعـطــاهــم
البندق حـ ّـقــه ،وقــال لـهــم :هــذا بندقي فــرق مساهمة عــن المنافقين ..ثـ ّـم قــال:

أي مـشـ ــروع أب ـ ًـدا؛ ألنّ ـهــم ال
إذا انتظرنا مساهمات المنافقين فلن نحصل على ّ
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ي ــر ي ــدون ال ـخ ـيــرّ .أم ــا أن نـحــرمـهــم مــن ه ــذه الـمـشــار يــع ف ـهــذا غـيــر مـمـكــن فلديهم
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عوائل مساكين ما ذنبهم.

وأذك ـ ــر بــأن ـنــي ك ـنــت م ــع ال ـس ـ ّـي ــد ح ـس ـيــن ف ــي إحـ ــدى الـ ـم ـ ّـرات ع ـنــد ال ـمــركــز

الـصـ ّـحــي ال ــذي بـنــاه ألب ـنــاء المنطقة فــي مـ ـ ّـران ،فــرأيــت مـجـمــوعــة مــن المنافقين
يـسـعـفــون أحــدهــم قــد أص ـيــب بـصـعـقــة ب ــرق فـقـلــت ل ــه :الح ــظ يــا سـ ّـيــدي هــؤالء
يـحــار بــون مـثــل هــذا الـمـشـ ــروع ،وهــم ّأول مــن يستفيد مـنــه .فــأجــابـنــي بـقــول الله

َۡ ُ َ َۡ َ

َّ ُ َّ ُ

ََ

سبحانه وتعالى عن أمثالهم﴿ :يع ِرفون ن ِعمت ٱلل ِ ثم ينك ُِرونها﴾(((.

ّ
مصلى
لم الشمل ،فقد قام ببناء
ولحرصه على وحــدة المجتمع ومحاولة ّ
حتى استوى المكان على أفضل ما
مران من الصخور الكبيرة ّ
للعيد في منطقة ّ

حتى
نظرا لضيق المنطقة وطبيعتها
جهدا
الجبلية ّ
يمكن وبــذل في ذلــك ً
كبيرا ً
ً
ّ
شخصيا فــي تلك
صــارت مـكـ ًـانــا كـبـيـ ًـرا ّيتسع لـكـ ّـل أهــالــي المنطقة ،وكــان يعمل
ًّ

مقدمة من يعمل بيديه ويسهر الليالي لكي تُ نجز
دائما في ّ
المشاريع حيث كان ً

المشاريع.

وما ذكرناه ليس سوى ما حصل في منطقة مـ ّـران ،وإال فهناك العديد من
أنموذجا فقط.
مران ّإل
الخدمات التي ّ
ً
قدمها في العديد من المناطق ،وليس ّ
وقــد أولــى الـسـ ّـيــد حسين (رض ــوان الـلــه عليه) أهـمـ ّـيــة كبيرة لتأهيل الـمــرأة
حتى تقوم بــدورهــا المنوط بها ،فحرص على توعية المجتمع
فــي مجتمع مـ ّـران ّ
بتكريمها وعدم ظلمها وإعطائها ما فرضه الله لها من المواريث والمهور وغيرها
وتعليمها وتهيئة الساحة لتقوم بــدورهــا على أكمل وجــه ،ولحرصه على تعليم

الحكومية للبنات فــي جبل
الـمــرأة فقد سعى وتــابــع لتوفير عــدد مــن الـمــدارس
ّ
تضمنت محاضـراته الحديث الكثير عن دور الـمــرأة في بناء الحياة
م ـ ّـران ،وقــد
ّ
على أساس هدى الله سبحانه وتعالى.
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ةزّيمتملا هفقاومو ةّمألا ةمدخ يف دئاقلا ديهشلل ةركبملا تاماهسإلا 
مهم وهو :ل ـمــاذا كــان الـسـ ّـيــد حسين يـهـتـ ّـم بتقديم المشاريع
ـ وهنا سؤال
ّ
الخدماتية؟
ّ
الريفية كان
السيد بتوفير هكذا مشاريع للمناطق
والجواب هو ّأن اهتمام
ّ
ّ
من المنطلق التالي:
الحقيقية للدين
أو ًل :كــان الـسـ ّـيــد حسين يـحــرص عـلــى أن ي ـقـ ّـدم ال ـصــورة
ّ
ّ
يهتم به من يمثّ لون الدين وأنصاره هو
ما
ات
أولوي
من
وأن
الحياة،
في
ته
ولمهم
ّ
ّ
ّ
ّ

العمل على رفع المعاناة عن الناس واالهتمام بهم وبشؤون حياتهم ورفع الظلم

عنهم وتعليمهم وتثقيفهم وتوعيتهم ونشـر الصالح في حياتهم وتوفير الخدمات

مهمة الدين وأنصاره
وأن
لهم
(كالصحة والتعليم والكهرباء والــزراعــة وغيرها)ّ ،
ّ
ّ
ليست مقتصـرة عـلــى المسجد فـقــط وفــي نـطــاق مـحــدود بــل هــي شــامـلــة ّ
لكل
الحقيقية المشـرقة عــن اإلس ــام ب ـ ً
ـدل عن
ش ــؤون الـحـيــاة فـيـقـ ّـدم بــذلــك ال ـصــورة
ّ

ً
ّ
مفصول عن شؤون الحيا،ة
تقدم اإلسالم
تلك الصورة الناقصة
والمشوهة التي ّ
ـوذجــا يظهر من
ـب جـ ّـل اهتمامه على مجتمع م ـ ّـران ليكون أنـمـ ً
ولــذلــك كــان يـصـ ّ
وشموليته.
خالله عظمة الدين وكماله
ّ

وم ــن األم ـث ـل ــة ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا وت ـ ـ ّ
ـدل ع ـلــى ن ـظــرتــه الـصـحـيـحــة وح ـ ّـب ــه لـلـنــاس

وشعوره الكبير بمعاناتهم ّأن امــرأة في جبل مـ ّـران تعسـرت والدتها وبعد معاناة
وبعد المسافة وكثرة النزيف
ّتم إسعافها إلى المستشفى ونتيجة لوعورة الطريق ُ
لــم تصل الـمــرأة إلــى المستشفى ّإل وقــد فــارقــت الـحـيــا،ة ّ
السيد حسين
فتألم
ّ

وتحدث عن ضـرورة أن يساهم الناس
الجمعية
اجتماعا ألعضاء
لما جرى فعقد
ّ
ً
ّ

بأن هذا المشروع لديه في هذه المرحلة
صحي للمنطقة وأقسم ّ
في بناء مركز ّ
حتى فــوق بيوتهم ّ
لكن
ـؤدوا الصالة ّ
أفضل من بناء مسجد؛ فالناس يمكن أن يـ ّ

ـاويــة
ان ـع ــدام مـثــل ه ــذه ال ـمــرا كــز الـصـ ّـحـيــة س ـي ـ ّ
ـؤدي إل ــى مـثــل ه ــذه الـحــالــة الـمــأسـ ّ
ّ
يتمكنون من إسعاف مرضاهم.
وخاصة ّأن الناس أغلبهم فقراء ال
ّ

وثانيا :مــن أج ــل مــواجـهــة مـخـ ّـطــط ي ـهــودي خطير ج ـ ًّـدا؛ وه ــو محاولتهم أن
ً
الريفية من أجــل أن يترك الناس األر يــاف
تنهض المدن فقط وإهمال المناطق
ّ
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السيد حسين على
ويتجهون مهاجرين إلى المدن .ما الهدف من ذلك؟ يجيب
ّ
ّ
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ذلك بقوله في (الدرس الثاني من سورة المائدة):

يتوفر ألهــل األر ي ــاف كـ ّـل أسـبــاب الحياة كما ّ
«نــر يــد أن ّ
يتوفر ألهــل المدن

ّ
فيهتمون بالزراعة ويعيشون كما يعيش اآلخرون؛ وألنّ نا بهذا
فيظلون في بيوتهم،
ّ
العمل نواجه ّ
خطة خبيثة لليهود الذين يحاولون أن تنهض المدن فقط من أجل
أن يخلي ال ـنــاس األر يـ ــاف ،وه ــذا مــا يحصل بــالـفـعــل .الح ــظ صـنـعــاء قـبــل عشـر

س ـنــوات ،اآلن ادخ ــل صـنـعــاء تــرى أح ـيــاء كـثـيــرة تُ ـبـنــى بطريقة عـشــوائـ ّـيــة ،وذا من
(أرحــب) وذا من (ريمة) وذا من (صعدة) وذا من (تعز) وذا من (حجة) زحمة
مـهــاجــر يــن مــن األر يـ ــاف إلـيـهــا ق ــال ــواّ :إن ه ــذه خـ ّـطــة مـقـصــودة مــن خـطــط الـيـهــود

الـغــر بـ ّـيـيــن مــن أج ــل أن يــزدحــم ال ـنــاس فــي ال ـم ــدن ،وازدح ـ ــام ال ـنــاس فــي الـمــدن
سـيـعـ ّـطــل األر ي ـ ــاف ،وه ــي ال ـم ـســاحــات ال ـك ـبــرى ف ــي ال ـش ـعــوب فـتـتـعـ ّـطــل ال ــزراع ــة

ّ
ويتعطل ّ
كل شـيء.

ثـ ّـم عندما ّيتجهون إلــى المدن بحثً ا عن مــاذا؟ يريدون (الكهرباء ،شبكات
ال ـت ــواص ــل ،ومـسـتـشـفــى ق ــر ي ــب) أل ـي ـســت ه ــي ال ـخ ــدم ــات ال ـتــي نـبـحــث عـنـهــا؟.
يتجمع الـنــاس بــأعــداد كبيرة
حسن ،مــا الــذي يحصل فــي الـمــدن؟ .فــي الـمــدن،
ّ
أي عالقات وال روابــط ،البيت عند البيت وال أحد يلتفت إلى
وال يكون بينهم ّ

أحــد ،وال أحــد يـســأل عــن أحــد ،شـ ّـقــة فيها نــاس واألخ ــرى كــذلــك ..ال يتعارفون

فيتجمع المسلمون
في الغالب ،وال يــدري هذا من أيــن ،وال لهذا عالقة بهذا،
ّ
ـوي ــة واإلس ــام ـ ّـي ــة ،ث ـ ّـم ي ـبــدأ الـفـســاد
تـجـ ّـمـعــات تـتـفـ ّـكــك بـيـنـهــم ك ـ ّـل ال ـعــاقــات األخ ـ ّ

باالنتشار داخل المدن بهذه األعداد الهائلة التي تتوافد من دون تنظيم أو رعاية
العامة ،فساد في األخــاق ،فساد في ّ
كل شـيء،
أو اهتمامح فساد في الحياة
ّ

ّ
ويصبح ّ
تتطلب حياة أخرى تريد
ألن المدينة
همهم كيف
يحصلون األمــوالّ ،
ّ
كل ّ
بأي طريقة ،ومتى ما ّ
مختلسا
توظف أصبح
فلوسا كثيرة ،يبحث له عن وظيفة ّ
ً
ً

ـؤمــن ال ـمــز يــد؛ أال يـضـ ّـحــي هـنــا بــأخــاقــه ،وبــديـنــه مــن أج ــل مـحــاولــة إشـبــاع
لـكــي يـ ّ
ّ
متطلبات الـحـيــاة فــي الـمــديـنــة؟ .لـكــن يــوم كــان فــي الــر يــف كــانــت عـنــده مــزرعــة،

وكـثـيــر مــن الـخـضـ ــروات الـتــي يــزرعـهــا ،وبـقــر ودج ــاج وأغ ـن ــام ..أش ـيــاء كـثـيــرة ّ
تتوفر

ةزّيمتملا هفقاومو ةّمألا ةمدخ يف دئاقلا ديهشلل ةركبملا تاماهسإلا 
ً
محافظا على نــزاهـتــه ،على ديـنــه ،على أمــانـتــه ،على قيمه .لكن في
لــه فيبقى
المدينة ،يفقد ّ
همه الفلوس ،وكما يقولون (صنعاء
كل األشياء الجميلة ويصبح ّ
شمسها بفلوس).

ً
ّأما إذا ُو ّفــرت الخدمات في األر يــاف تفادينا ّ
وفعل المؤسف أنّ ه
كل هذا.
لم ّ
حتى في المدن دع عنك األرياف».
توفر الخدمات هنا في اليمن ّ
يهتموا بالجانب الزراعي
مران وغيرها إلى أن
ّ
وكان يدفع الناس في منطقة ّ

أراض بأنّ ه ال يجوز لهم أن يتركوها
بشكل كبير وأذكر أنّ ه كان يقول لمن يمتلكون
ٍ
فيوجه الناس أن
فإما أن يزرعوها أو يتركوها لغيرهم ليزرعوها،
ّ
من دون زراعــة؛ ّ
بعضا من أراضيهم لزراعة القمح ّ
ً
وأل تستغرق كـ ّـل أراضيهم بالقات،
يخصصوا
ّ

ـامــا كـبـيـ ًـرا بــالـجــانــب الــزراعــي إلــى درج ــة أنّ ــه
وتـضـ ّـمـنــت دروس ــه ومـحــاضـ ــراتــه اهـتـمـ ً

يهتمون بالزراعة
وأن من ال
جعل االهتمام بالجانب الزراعي من كمال اإليمانّ ،
ّ
العدو
تحركات
الروحية
هم في الواقع ال يحملون
ّ
ّ
الجهادية وال يدركون خطورة ّ
ّ
ووسائل الصـراع معه.

ومـ ّـمــا قــال فــي ال ــدرس الـثــانــي مــن دروس مـكــارم األخ ــاق« :كـمــال اإليـمــان

تماما باالهتمام بالجانب االقتصادي؛ فبه
في مجال مواجهة أعــداء الله مرتبط
ً
األم ــة ق ــادرة على أن تقف مــواقــف مش ّـرفة فــي مــواجـهــة أعــدائـهــا؛ ألنّ ها
ستكون ّ
ـرورية».
مكتفية بنفسها في قوتها الضـروري ،في حاجاتها الض ّ

كما كــان الـسـ ّـيــد حسين (رض ــوان الـلــه عليه) يـحـ ّـذر الـنــاس مــن االسـتـخــدام
مجر بة؛
طبيعية
ـريــة ،وأن يـحــاولــوا البحث عــن بــدائــل
ال ـسـ ّـيء للمبيدات الـحـشـ ـ ّ
ّ
ّ

ـامــةّ .أم ــا الـبــودرة
فــاألعــداء يحاربوننا حـ ً
ـربــا كبيرة مــن خــال هــذه الـمـبـيــدات الـسـ ّ
فـكــان الـسـ ّـيــد (رض ــوان الـلــه عـلـيــه) يمنع ال ـنــاس مــن اسـتـخــدامـهــا لـمــا تحمله من

خطورة كبيرة.
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قرآنية
أمة
ّ
د .تطلّعه إلى بناء ّ

السيد حسين بأبناء مجتمعه ّإل ّأن ذلك لم يصـرف
ومع هذا االهتمام من قبل
ّ
األم ـ ــة كـ ّـل ـهــا ت ـحــت وط ـ ــأة ال ـح ـ ّـك ــام الـظــالـمـيــن
ب ــال ــه ع ــن ال ـم ـع ــان ــاة ال ـت ــي تـعـيـشـهــا ّ
ّ
يتطلع إلى
دائما
وأسيادهم المستعمرين وعلى رأسهم أمريكا وإسـرائيل فكان
ً
األمة من ّ
كل ما تعانيه.
عمل يكون فيه خالص ّ

لـقــد ك ــان ي ـعــرف أنّ ــه ال ب ـ ّـد ّأو ًل مــن إي ـجــاد ّأم ــة ت ـقـ ّـدم ش ــاه ـ ًـدا عـلــى عظمة
ً
ضحية عقائد
منطلقا للتغيير الشامل لتلك التي كانت
وشموليته تكون
اإلسالم
ّ
ّ

ـادا في إيجاد
باطلة وثقافات مغلوطة عكست نظرة مسيئة إلى الدين فعمل جـ ًّ
ً
كامل وشامـ ًـل لجميع شؤون حياتها ،وظ ّـل
قدم الدين
ّأمة تعمل بهذا القرآن ،وتُ ّ

ً
هدفا ال يفارقه لذلك سعى من خالل المساهمة الفاعلة في إنشاء حزب
هذا

الـحـ ّـق كــإطــار سياسـي معترف بــه يعمل مــن خــالــه على إص ــاح وضــع المجتمع

ورفــع الظلم عنه وإخــراجــه مــن حالة العزلة لينزل إلــى الساحة ويـخــوض معترك
ّ
يتوفر
قرآنية صحيحة ..وعندما لم
الحياة ليصارع الباطل ويواجهه على أســس
ّ
فاعلية تذكر ،ولم يعد يستطيع
أي
المناخ السياسـي الحقيقي ،ولم يعد للحزب ّ
ّ

السيد حسين هــو ومــن معه الـخــروج من
شيئا مــن خالله أعلن
أن يـقـ ّـدم لألمة
ً
ّ
هذا الحزب.

ّإل أنّ ــه لــم ي ـيــأس ،فــاهـتـ ّـم بتأهيـل المجتـمع بــالــوعــي والـعـلــم وال ــدي ــن على
قرآنية صحيحة ،فقام بتقييم دقيق للتجارب الماضية واالستفادة منها،
أســس
ّ

مما
مهما ّ
جزءا ًّ
واستمر في تقديم الخدمات للمجتمع حيث كان يعتبر تقديمها ً
ّ
يفرضه الــديــن ومــن الــواجـبـ ــات الـتــي تقع على عــاتــق المؤمنين الصادقين الذين
ّ
ّ
والمتعلمين داخل هذه األمذة.
المثقفين
هم ّأمتهم ،وبالذات
يحملون َّ

النواب
هـ.
السيد حسين في مجلس ّ
ّ

(أن ــا ال أعــدكــم بـشـ ــيء ولـكـ ّـنــي أعــدكــم ّأل أمـثـلـكــم فــي بــاطــل) ه ــذه هــي الــدعــايــة

انتخابية في
السيد حسين تحت صورته ووزّ عــت كدعاية
االنتخابية التي كتبها
ّ
ّ
ّ
لعضوية مجلس
المتقدمين
الوقت الذي كان منافسوه في الدائرة وأمثالهم من
ّ
ّ

ةزّيمتملا هفقاومو ةّمألا ةمدخ يف دئاقلا ديهشلل ةركبملا تاماهسإلا 
ال ـن ـ ّـواب فــي ع ـمــوم الـيـمــن ي ـقـ ّـدمــون ال ــوع ــود ال ـبـ ّـراقــة للناخبين بـمـشــار يــع وهـمـ ّـيــة
ً
صادقا
السيد حسين كــان
ليست مــن اختصاص مجلس الـنـ ّـواب أصـ ًـاّ ،إل ّأن
ّ

مع الناس ،فهو ليس من ّ
عشاق السلطة ،ولم يكن يبحث عنها لذاتها ولو على

حساب التضليل على الناس وتقديم الوعود الكاذبة من أجل كسب أصواتهم.
ّ
الغش في االنتخابات
حرم على أتباعه
كما ّأن
السيد حسين (رضوان الله عليه) ّ
ّ
وواقعية.
بمصداقية
يتحركوا
أو التزييف وأن
ّ
ّ
ّ

السيد ،ومن منطلق حرصه على تقديم الخدمات للناس
فإن
ومع ذلكّ ،
ّ
ورف ــع مـعــانــاتـهــم عـنــدمــا وص ــل إل ــى مجلس ال ـن ـ ّـواب ك ــان ينفق مــرتّ ـبــه فــي متابعة

الـمـشــار يــع الـخــدمــاتـ ّـيــة ل ــدى الـجـهــات الـمـخـتـ ّـصــة ،وإن لــم يـكــن ذل ــك مــن مهامه
يقدم
ولكنه كان يحمل
النواب
يهمه أن ّ
ّ
نفسية المؤمن الذي ّ
كعضو في مجلس ّ
ّ
المقدسات لديه.
الخدمات للناس ويعتبر ذلك من أقدس
ّ

النواب ممثّ ًل للدائرة ( )294في محافظة
دخل
السيد حسين إلى مجلس ّ
ّ

ّ
الحق.
صعــده عـام 1993م كعضو نيابي لحزب

(انظر الصورة رقم ( )٢في ملحق الصور ،الصفحة )٢١١

االجتماعية المخلصة والعمل
بالشخصيات
وحــرص على توسيع عالقاته
ّ
ّ
ومهم في مجلس الـنـ ّـواب سواء
معها لما فيه مصلحة البلد .وكــان له دور بــارز
ّ
م ــن حـيــث صـيــاغــة ال ـقــوان ـيــن الـمـهـ ّـمــة أو م ــن حـيــث م ـحــار بــة ال ـف ـســاد الـمـتـفـ ّـشـ ــي

داخ ــل ه ــذه الـسـلـطــة بمحاسبة الـفــاســديــن .وع ــرف الـسـ ّـيــد بـيــن األع ـضــاء برؤيته
الخطابية وبالغته العالية وشجاعته في مواجهة الباطل والصدع
الحكيمة وقدرته
ّ
ب ــال ـح ـ ّـق ،وأنّ ـ ــه ال يـخـشـ ــى ف ــي ال ـلــه لــومــة الئـ ــم ،ك ـمــا ع ــرف ب ـنــزاه ـتــه وع ـ ــزّ ة نـفـســه،

ويتحمل
ومباينته للظالمين ،واالبـتـعــاد عنهم ،وع ــدم األخ ــذ منهم ،وك ــان يصبر
ّ
الظروف الصعبة وهو في صنعاء ،وباستطاعته من خالل اتصال واحــد بإحدى
ّ
ولكنه كــان أكبر من
المتنفذة أن يحصل على مــا يريد مــن الـمــال،
الشخصيات
ّ
ّ
هذا وأنزه من أن ينزل إلى هذا المستوى.
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السيد حسين كما وعــد ناخبيه بـ ّـأل يمثّ لهم في باطل حيث إنّ ه
ولقد كــان
ّ
أي نوع.
النواب لم يدخلهم في باطل من ّ
طوال الفترة التي قضاها في مجلس ّ

وخ ــال بـقــائــه فــي مجلس ال ـن ـ ّـواب ،لــم يـ ّ
أي ق ــرض مــن الـقــروض
ـوقــع عـلــى ّ
ـأن هــذه
ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي ك ــان يـتـبـ ّـنــاهــا الـمـجـلــس ت ـحــت ع ـنــاويــن مـخـتـلـفــة لـعـلـمــه بـ ـ ّ

القروض ستثقل كاهل االقتصاد اليمني ليصبح تحت رحمة البنك الدولي ومن
ّ
المتنفذين
ورائ ــه دول االسـتـكـبــار ،وفــي الــوقــت نفسه لــن تـصــل ّإل إلــى جـيــوب
داخ ــل الـنـظــام ،وأنّ ـهــا ال تعني الشعب ال مــن قــر يــب وال مــن بعيد ،فـكــان ينأى

بنفسه وبأتباعه عن الدخول في مثل هذا المحظور.

ۡ ََْۡ

َ

َّ َ َ ٗ َ ٗ

ت ٱلل ِ ثمنا قل ِيل﴾:
ومما قال في ﴿ٱشتوا أَِبي ٰ ِ
ّ

«ال ـق ــروض ال ـتــي يـعـطــونـنــا هــي ق ــروض مـنـهـكــة ،مـثـقـلــة .وه ــل تـعـتـقــدون ّأن

الفالنية ،أو على الرئيس الفالني ،أو على رئيس
تسجل على الــدولــة
الـقــروض
ّ
ّ
ستدفع من أجساد
الوزراء الفالني؟ .ال ،تُ َّسجل على الشعب ،وهي في األخير ُ

مرت بها بلدان أخرى أنهكتها القروض .ألسنا
الشعب في حالة التقشف التي ّ
ّ
مما نحن فيها تحت عناوين أخــرى ،ستدفع
متقشفين؟ ستفرض حــاالت أســوأ ّ
أنــت ثـمــن تـلــك ال ـقــروض مــن شحمك ولـحـمــك أنــت وأب ـن ــاؤك ،تــذبــل أجسامنا

بأن هناك
من سوء التغذية ،فندفع تلك الفوائد
الربوية ،من أين؟ أال تسمعون ّ
ّ
ّ
التقشف؟
بلدانً ا كالبرازيل وتركيا أصبحت اآلن مشـرفة على أن تعلن عن حالة
يريدون اليمن كذلك.

يمر أسبوع واحد ليس
قروض بعد قروضّ ،
كنا في مجلس النواب ال يكاد ّ
فيه قــروض ،وهــم يصادقون عليها ،قــروض بالماليين من ال ــدوالرات ،شهر بعد

شهر ،سنة بعد سنة ،قــروض (للتنمية) نَ ـ َـمـ ْـوا هــمّ ،أمــا نحن فما نــزال جائعين،
ألـيــس كــذلــك؟ الـمـســؤولــون هــم َم ـ ْـن نَ ـ َـمــوا ،وغـلـظــت أجـســامـهــم ،وعـلــت بيوتهم

وق ـصــورهــم ،ون ـمــت شـ ــركــاتـهــم ،ون ـمــا أوالده ـ ــم ،ون ـمــت أرصــدت ـهــم فــي الـبـنــوك،
والشعب هو من سيدفع ثمن ذلك ّ
كله».

ةزّيمتملا هفقاومو ةّمألا ةمدخ يف دئاقلا ديهشلل ةركبملا تاماهسإلا 
و .موقفه من الحرب على الجنوب

ّ
اليمنية
يتعلق بــاألزمــة الـتــي تلت الــوحــدة
للسيد دور ب ــارز وم ـعــروف فيما
كــان
ّ
ّ
وأدت إل ــى ح ــرب صـيــف 1994م حـيــث ك ــان دوره دور الـحــر يــص عـلــى مصلحة
ّ

البلد والحفاظ على أمنه واستقراره وسالمته ،فكان هو ضمن فريق المصالحة
ـرب ــا ق ــد أطـ ّـلــت
بـيــن الـطــرفـيــن وع ـمــل ب ـكـ ّـل ج ـ ّـد واه ـت ـمــام عـلــى تـجـنـيــب الـيـمــن ح ـ ً

بــرأسـهــا .وبـعــد عـنــاء وتـعــب فــي مـحــاولــة رأب ال ـصــدع ،شـعــر الـسـ ّـيــد ّأن عـ ّـشــاق

السلطة ذاهبون إلى الحرب ،فنأى بنفسه وبأتباعه أن يكونوا شـركاء في سفك

ال ــدم ــاء وه ـتــك األع ـ ــراض ومـ ـص ــادرة الـمـمـتـلـكــات؛ ف ـقــام بــال ـعــودة إل ــى مـحــافـظــة

حتى
صعدة رغــم ّأن هناك إقامة
إجبارية فرضت على أعضاء مجلس الـنـ ّـواب ّ
ّ
العام اليمني والعالمي.
ـرعية على الحرب الظالمة والتأثير على الرأي
ّ
يضفوا ش ّ
السيد لم يعبأ بهذا القرار وخرج إلى محافظة صعدة ،وأعلن رفضه
ّإل ّأن
ّ

ألن الـخــاسـ ــر فيها هــو هــذا الـشـعــب الـمـظـلــوم .ومــن خــال الـمـظــاهــرات
لـلـحــرب ّ

التي قادها في صعدة ،أعلن عن موقفه وموقف أبناء هذه المحافظة الرافض

اليمنية وهتك
تجار الـحــروب وعـ ّـشــاق السلطة من سفك للدماء
لما يحضـر له ّ
ّ
ّ
حتى نهاية الحرب.
للحرمات،
وظل على موقفه الرافض هذا ّ
َ
السيد حسين
يخف على السلطة الظالمة هــذا الموقف المعلن من
ولــم
ّ

وأنـ ـص ــاره ف ــي مـحــافـظــة ص ـع ــدة ،فـ ـع ــادوا م ــن ال ـج ـنــوب وه ــم م ـه ــووس ــون بـجـنــون

السيد حسين
جام غضبهم على أنصار
العظمة ونشوة االنتصار الوهمي
ليصبوا ّ
ّ
ّ
العسكرية الكبيرة على رؤوس أبنائهما.
مران وهمدان فنزلت الحمالت
ّ
في ّ
فـفــي ي ــوم الـسـبــت 1994/8/27م ،تـفــاجــأ ال ـن ــاس بـحـمـلــة عـسـكـ ّـر يــة كبيرة
ظالمة على م ـ ّـران ،وعبثت بــالـبــاد ،وضـربت بيوت العلماء ،واعتقلت أفضل

أب ـن ــاء الـمـنـطـقــة ،وق ــد ّ
وث ــق الـشـهـيــد ز ي ــد عـلــي مـصـلــح ه ــذا ال ـح ــدث ال ـم ـهـ ّـم في

قصيدة طويلة عنوانها (السبت األسود):

ـود مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــه ا ك ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر ُان عـ ـ ـ ـ ـ ْـار
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـوم أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـت يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ

ـرح ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـل ب ـ ـ ـم ـ ـ ـه ـ ـ ـج ـ ـ ـتـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ّـتـ ـ ـ ـ ــى نُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ْـار
ُجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
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ـرار”
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاةُ بـ ـ ـفـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــم أن ي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــ”ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
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َف ـ ـ ـ ـ ْـل ـ ـ ـ ـ ُـت ـ ـ ـ ـ ْـس ـ ـ ـ ـ ِـم ـ ـ ـ ـ ُـع ـ ـ ـ ــوا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـل الـ ـ ـ ُّـدنَ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ــوتً ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــزُّ ق ـ ـ ـ ـ ــوى ال ـ ـ ـ َّـص ـ ـ ـ َـغ ـ ـ ـ ْـار

ـوت ال حـ ـ ـ ـ ـ ّـتـ ـ ـ ـ ــى نُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـذ َّر مـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ْـار
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ َـد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

وف ــي جـبــل مـ ـ ّـران ،أب ــدى الـظــالـمــون حـقــدهــم بـمـحــاولــة تــدمـيــر بـيــت الـسـ ّـيــد

ـربــانــي ب ــدر الــديــن الـحــوثــي وبـيــت الـسـ ّـيــد حـسـيــن ب ــدر الــديــن الـحــوثــي
ال ـعـ ّـامــة الـ ّ

فالسيد بــدر الدين كــان في جمعة بني فاضل
الذين كانا غائبين عن المنطقة؛
ّ
والسيد حسين كــان فــي صنعاء أثـنــاء الحملة ،واق ـتــادوا إلــى السجن العشـرات
ّ
ً
ً
وشيوخا ،وبقي البعض منهم في
وشبابا
ظلما وعدوانً ا أطفال
ً
من أبناء المنطقة ً
السيد حسين
السجن أل كثر من عام دون محاكمة رغم المحاوالت الحثيثة من
ّ
(رض ــوان الله تعالى عليه) والعمل المتواصل إلطــاق سـراحهم ،ولــم يستسلم
الدينية
تقدم إليه بأن يتنازل عن مواقفه
السيد حسين للمساومات التي كانت ّ
ّ
ّ
والوطنية مقابل إطالق سـراحهم.
ّ
كــان الـسـ ّـيــد يـعــرف ّأن هــذا ثمن يدفعه هــو وأتـبــاعــه لـهــذه ال ـمــواقــف ..ولم
يكن ما حصل بالشـيء الذي يمكن أن يوهن من عزيمته (رضوان الله عليه) عن

والقوية في مواجهة المفسدين والظالمين
قدما في مواقفه المش ّـرفة
المض ّـي
ّ
ً
شخصيا فــي صـنـعــاء ّإل ّأن رعــايــة الـلــه كــانــت أ كـبــر من
فعملوا عـلــى اسـتـهــدافــه
ًّ

مؤامراتهم.

والعملية من
الشهيد القائد وتنمية قدراته النظر ّية
ّ
خالل الدراسة واألسفار
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السيد حسين
والعملية التي اكتسبها
النظرية
عــن تنمية الـقــدرات
ّ
ّ
ّ
(رضوان الله تعالى عليه) نعرض بعضها:

أ -السفر إلى خارج اليمن

ـاص ــة في
ح ـ ّـول الـسـ ّـيــد حـسـيــن (رضـ ــوان ال ـلــه عـلـيــه) ك ـثــرة سـفـ ّ
ـريــاتــه وتـنـ ّـقــاتــه وخ ـ ّ
الحج إلى مدرسة ،وعمل ما بوسعه ليسعد رفقاءه في السفر ،ويذهب
موسم
ّ
يحبونها ،ويطلب لهم األ كل الذي يعجبهم ،ويعمل على
بهم إلى األماكن التي ّ

حتى
تربيتهم وتأديبهم ،ويستفيد من السفر في
التأمل لحياة الناس وأوضاعهم ّ
ّ
األوضاع السياسية وغيرها من أوضاع الناس.
ول ـقــد ســافــر الـسـ ّـيــد (رضـ ــوان ال ـلــه عـلـيــه) إل ــى الـكـثـيــر مــن ال ـب ـلــدان الـعــر بـ ّـيــة

العربية
التأمل لما تعيشه الشعوب
واإلسالميةن ولم تكن تخلو رحالته هذه من
ّ
ّ
ّ
واإلســامـ ّـيــة مــن مـعــانــاة عـلــى أي ــدي الـحـ ّـكــام الـظــالـمـيــن ،وت ـعـ ّـرف عـلــى الكثير من

األمــة
مما زاد فــي وعيــه وفهمه ألوضــاع العالم ومــا تعانيــه ّ
األمــة ودعاتها ّ
علماء ّ
مــن ال ـ ّ
ـذل وال ـخــزي والقهــر على أيـ ــدي األمــر يـكـ ّـيـيــن والصهاينة وعـمــائـهــم؛ فكان

ألم ــة بـيــن يديها
قـلـبــه يـحـتــرق ألـ ًـمــا وحــزن ـ ًــا عـنــدمـ ــا ي ــرى ه ــذه ال ـحــال الـسـ ّـيـئــة ج ـ ًّـدا ّ

القرآن الذي هو هــدى ونور وبصائـر؛ ّأمة يزيد عددها عن مليار ونصف المليار
األرضية
مسلم ،وتربض على أهـ ّـم ثــروات العالم ،وتحتـ ّـل أهـ ّـم موقــع على الكرة
ّ

ّ
متخلفة ضعيفة ذليلة تعيش على
وفي أزهى عصور الدنيا ،ومع هذا نراها ّأمة
تقدمه لها األمم األخرى.
فتات ما ّ

األم ــة إنّ ـمــا تــذوق
ـأن هــذه الـحــال لــم ت ـ ِ
ـأت مــن ف ــراغّ ،
كــان يـعــرف ب ـ ّ
وأن هــذه ّ
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توجهها الـخــاطــئ وتفريطها منذ أن ف ــارق رس ــول الله
وب ــال أمــرهــا وعــاقـبــة ّ
األم ــة اإلســامـ ّـيــة
هــذه الـحـيــاة إلــى ال ـيــوم .لـقــد عــرف المشكلة الـتــي تـعــانــي منها ّ
وعرف أين يكمن ّ
حلها.

P

ومن يقرأ دروســه يعرف هذا الموضوع؛ وأذكــر ً
مثال على ذلك في واحدة

من محاضـراته وهو يقارن بين أولياء الله وأولياء الشيطان من خالل المقارنة بين

صدام حسين بعد
النظام في إيران ّأيام اإلمام الخميني والنظام في العراق ّأيام ّ
سفره إلى البلدين المذكورين فيقول في (الدرس الثاني من سورة المائدة):
«ف ـ ــي ب ـ ـغـ ــداد ،ت ـ ــرى ف ــي م ـن ـع ـطــف الـ ـط ــر ي ــق ه ـن ــا وه ـ ـنـ ــاك ،ف ــي ال ـص ـح ــراء
صـ ــورة ك ـب ـيــرة جـ ـ ًّـدا (ل ـل ـسـ ّـيــد ال ــرئ ـي ــس) ،وم ـع ـهــا ش ـبــك عـلـيـهــا م ـكـ ّـلــف و(م ــاط ــور)
ـاص ،وكـ ّـشــافــات فوقها ..هناك فــي الـصـحــراء .واعتبر أنّ ــه هكذا تكون
كهرباء خـ ّ
اهتمامات أولياء الشيطان اهتمامات تافهة».

يقدم ً
مثال ألولياء الله وكيف هي اهتماماتهم فيقول:
ّثم ّ

األمـ ــة بـنـ ًـاء
«وتـ ــرى الـشـخــص اآلخ ــر ال ــذي يـمـكــن عـلــى يــديــه ف ـعـ ًـا أن تـبـنــى ّ
اإلسالمية؛ الفارق بسيط هو ّ
أقل
عظيما ..فأين إيــران اآلن عن إيــران قبل الثورة
ً
ّ

يهمهم
ممن سادوها وحكموها قبل الثورة
اإلسالمية .ألنّ ــه ّ
من عمر ملك واحــد ّ
ّ
قوية
األمة ّ
يهمهم أن يجعلوا ّ
تهمهم أنفسهمّ ،
أمر الحياة بالنسبة للناس أكثر مما ّ
قوية تمثّ ل في بنائها
وعزيزة فيبنون الحياة ويبنون الرجال ،ويبنون األمم لتصبح ّ
حزب الله».

ه ــذه ن ـمــاذج فـقــط مـ ّـمــا أث ــر عــن الـسـ ّـيــد حسين (رض ــوان الـلــه عـلـيــه) أحببنا
نقدمها في هذه السطورّ ،
وإل فسيرته مليئة بالمواقف العظيمة التي تظهر
أن ّ
مكانته وفضله.

افسألاو ةساردلا لالخ نم ةّيلمعلاو ةّيرظنلا هتاردق ةيمنتو دئاقلا ديهشلا 
السيد يتو ّجه إلى خارج اليمن لمواصلة دراسته العليا
ب-
ّ

ت ـخ ـ ّـرج ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن (رض ـ ــوان ال ـلــه عـلـيــه) م ــن كـلـ ّـيــة اآلداب قـســم ال ــدارس ــات

اإلسالميةّ ،ثم سافر إلى السودان لتحضير رسالة الماجستير بعد حصوله على
ّ
دراسية ليكمـل دراساتــه العليا في جامعة (أم درمان).
منحه
ّ
العلمية التي كانت تثير
للسيد حسين حـضــوره المهيب ومــداخــاتــه
كــان
ّ
ّ
ّ
المثقفين هناك.
إعـجــاب الــدكــاتــرة وال ـطـ ّـاب فحظي بــاحـتــرام كبير بين أوس ــاط
عدة سنوات ،عــاد إلى البالد ليواصل تحضــير رسالة الماجستير في علوم
وبعد ّ

بذهنية
مما أتــاح له فرصـة سانحة بأن يعيــش مع القرآن الكريم
القرآن الكريم؛ ّ
ّ
هم ّأمته ويعمل جاهـ ًـدا على إنقاذها من المستنقع الذي تعيش فيه.
من يحمل ّ
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وكيفية تقديمه للمشـروع القرآني
الشهيد القائد
ّ
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السيد حسين (رض ــوان الله عليه)
تفهم المشـروع الـقــرآنــي عند
ّإن ّ
ّ
كان على الشكل التالي:

األمة
 -1تقييم حال ّ

األم ــة ،وبــدأ يبحث ويـ ّ
ـدقــق فيما حصل من
ـأمــل
كثيرا فــي واقــع ّ
تـ ّ
السيد حسين ً
ّ
األمة؟ وما الذي أوصلها إلى ما
األمة ،ومن أين ضـربت ّ
أحداث في تاريخ هذه ّ

األول من سورة المائدة):
وصلت إليه؟ يقول في (الدرس ّ

«أل ـ ــف وأر بـ ـعـ ـمـ ـئ ــة س ـن ــة أل ـي ـس ــت فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ح ـ ّـت ــى ي ـج ـل ــس ال ـم ـس ـل ـمــون

وي ـت ـنــاق ـشــوا؟ ل ـمــاذا لــم يـفـعـلــوا ذل ــك؟ وم ــا هــو ال ـخ ـلــل؟ .مــا ال ــذي حـصــل حـ ّـتــى

األم ـ ــة من
أص ـب ـح ـنــا ع ـلــى ه ــذا ال ـن ـح ــو؟ ب ـعــد ك ــل م ـئــة س ـنــة ه ـب ــوط ،وك ــم مـنـيــت ّ

الصليبيون في فترات
ضـربات؛ ضـربها التتار والمغول ضـربات شديدةّ ،ثم جاء
ّ
ّ
حتى أصبحوا اآلن تحت أقــدام
االستعمار
المتأخرة ،وهـكــذا ضـربة بعد ضـربة ّ

اليهود ،ولم يجلسوا ليناقشوا المسألة من جديد ،ويرجعوا إلى القرآن الكريم
لـيـنـظــروا ه ــل وض ــع ح ـ ًّـا؟ ه ــل عــالــج الـمـشـكـلــة ه ــذه؟ أو ت ـح ـ ّـدث ع ــن أسـبــابـهــا؟

أبدا».
ً

ويقول في (الدرس الرابع من سورة المائدة):
«وكـمــا قلت أ كـثــر مــن م ـ ّـرة ّإن ألـ ًـفــا وأر بـعـمـئــة سنة فيها عـبــرة كــافـيــة ،وفيها
دروس ك ـث ـيــرة جـ ـ ًّـدا ل ـكـ ّـل ش ـ ــيء ،وح ـقــائــق ت ـجـ ّـلــت ع ـلــى ط ــول ال ـق ــرون الـمــاضـيــة

76

وفــي هــذا العصـر بــالــذات ،بشكل يساعد ج ـ ًّـدا على كشف ال ـحـ ّـل ،أو البحث
ـأن
ع ــن الـ ـح ـ ّـل اإلس ــام ــي ال ـص ـح ـيــح ل ـم ـشــا كــل ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ،وهـ ــم م ــن ي ـق ــول ــون ب ـ ّ

األمة ّإل بما صلح به ّأولها» .صلح ّأول
الرسول  ،Pقال« :ال يصلح آخر هذه ّ
األمة على يد رسول الله  Pوبالقرآن الكريم ،أو كان ما ُق ّدم إلصالحها
هذه ّ
وإن لــم يـصــل إل ــى ال ــدرج ــة الـمـطـلــوبــةً .إذا ،فـلـنــرجــع إل ــى القرآن الكريم ،وإلــى

نتحدث عنه إنّ ـمــا هــو فــي إطــار أن نـعــود إليهما
الرسول  ،Pومــا نبحثه ،ومــا
ّ
في هذا العصـر وفي ّ
وحتى يكون لدينا والء لإلمام علي  ،Qوال
كل عصرّ ،
األمة».
ذرة من والء لآلخرين الذين ضـربوا هذه ّ
يبقى لدينا ّ

اإليمانية)« :ال يجوز أن يكون مصدر ما نحن
ومما كان يقول في (الوحدة
ّ
ّ
عليه من ضعف ،وإذالل ،وانحطاط ،هو من ديننا!.
األمــة على
يهيئ أن تكون ّ
نحن نقطع بأنّ ه ليس من ديننا ما يوحي ،وال ما ّ
ـرادا ،ويبني ّأمة
هــذه الحال
السيئة .ديــن الله هو المنهج الكامل الــذي يبني أف ـ ً
ّ

لنفتش داخلنا ...وعندما يأتي من
جميعا
على أعلى مستوى ممكن ،فلننطلق
ّ
ً

متعصب قــد يثير اآلخــر يــن علينا ،ن ـقــول :الــذي
داخـلـنــا مــن ي ـقــول :هــذا منطق
ّ
أي طرف مهما كان
يثيرنا اآلن ،ويجب أن يكون هو أمريكا وإسـرائيل .فلنرفض ّ

ّ
وتأكدنا بأنّ ه كــان وراء هــذا الفشل الــذر يــع والحال
كبيرا أمامنا إذا ما اتّ ضح لنا
ً
األمة ،ولنعد إلى القرآن ،ونعتمد عليه ،وهو نفسه من
السيئة التي وصلت إليه ّ
ّ
جدا.
سيكشف لنا األشياء الكثيرة ًّ

بتجن أعـمــى ،أو مـغـلــوط .وأر ي ــد أن أقــول
بموضوعية أيـ ًـضــا ،ال يكن
ولـكـ ّـن
ٍّ
ّ
ّ
معي ًنا،
شيئا
وللمتعلمين أيـ ًـضــا :عندما تسمعنا ننقد
جميعا،
هـكــذا لـلـطـ ّـاب
ً
ً
ّ

معينة ،ال يعني هــذا أنّ ــه بــاب عشوائي مفتوح ،بــل نحن نــرى ما
أو
شخصيات ّ
ّ
السيئة ،أو أنّ ــه ليس
إذا كــان ذلــك الشخص هو سبب من أسباب هــذه الحال
ّ
كذلك.

ينآرقلا عورـشملل هميدقت ةّيفيكو دئاقلا ديهشلا 
جميعا ما نطرح في البداية ،واألحداث ستساعدنا على أن نكتشف
نتأمل
ً
ّ
يؤكد لنا ّأن هذه األشياء التي نحن نهاجمها ً
فشيئا ما ّ
فعل من األسباب
شيئا
ً
ً
األمة ،وضياع الدين».
الرئيسية لهذا الضعف الذي ّأدى إلى ضعف ّ
ّ

القضية
المعني بـهــذه
ثـ ّـم ّإن الـسـ ّـيــد حسين ال يـقـ ّـدم نفسه بــأنّ ــه الشخص
ّ
ّ
المسؤولية فيقول في
كبيرا من
المصيرية وحده بل اآلخرون أيضا
ّ
ّ
يتحملون ً
جزءا ً
ّ
اإليمانية):
(الوحدة
ّ

ّ
كمتعلمين ،علينا أن نطلب من
«وه ــذا الـشـ ــيء ال نــر يــد أن نمتاز بــه نحن

الزيدية،
اآلخرين وهــم بدورهم يطلبوا من مناصريهم ،ســواء من داخــل طائفتنا
ّ
ـرد على
يهمكم هو الـ ّ
أو من طوائف أخــرى ،أن ال تحاولوا أن يكون الشـيء الذي ّ
مــا تـسـمـعــون فـحـســب ،ولـكــن انـطـلـقــوا بــأذهــانـكــم ،بــاهـتـمــامـكــم إل ــى مـعــرفــة هــذه

لألمةّ ،ثم تقييم األخطاء من أين؟.
الحال
السيئة ّ
ّ

واعـتـبــروا مــا يــرد عليكم مــن أخـبــار مـجـ ّـرد وجـهــة نظر حـ ّـتــى تـتــأ كــدوا مـنــه ،أو
تكتشفوا الخطأ فيه ،وال مانع إذا أحد كشف أحدهم خطأ لدينا ،لكن من المهم

واقعيا غير مقبول.
التحدث فيه ،وقد يكون خطأ
أن ال تكون المجاملة مانعة من
ّ
ًّ
ّأم ــا أن ي ـقــال ل ــي :ل ـم ــاذا ت ـت ـحـ ّـدث ه ـك ــذا؟ ق ــد ي ـقــول اآلخ ـ ــرون ك ــذا ،أو قد
أبداّ ،
كلنا -
يزعلون ،أو قد
يتألمون أو غير ذلك ،نقول :لم يعد وقت هذا اآلن ً
ّ
سنة وشيعة  -أصبحنا مستضعفين».
ّ

أحدا:
إلى أن يقول
يزعل ً
مخاطبا من يطلب منه َّأل ّ
ً
أزعله ،وال أن أغضبه من منطلق أنّ ني ابن مذهب مختلف
«أنا ال أريد أن ِّ

وأن هذه هي مشكلة من
القضية باعتبارنا
عن مذهبه .نعالج
جميعا مسلمينّ ،
ً
ّ
سنيا وأنّ ني زيدي».
مشاكلنا ،أنا ال أهاجم اآلخر باعتباره ًّ
ثـ ّـم يـ ّ
ـؤكــد ّأن هــذه الطريقة هــي فــي واق ــع األم ــر منسجمة مــع مــا يــدعــو إليه
اإليمانية):
الجميع جملة فيقول في (الوحدة
ّ
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«ون ـ ـح ـ ــن م ـ ــن ن ـ ـقـ ــول جـ ـمـ ـي ـ ًـع ــا :يـ ـج ــب أن ن ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى اإلسـ ـ ـ ــام  -ال ـ ـقـ ــرآن
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لألمة على أصله دون نقص ،ودون محاولة
والرسول  - Pولكن إذا ما قـ ّـدم ّ
ـإن ال ـقــرآن والرسول  Pسيعمالن عملهما
مـســخ مــن أج ــل مــراعــاة آخــر يــن؛ ف ـ ّ

ّ
وتمكنها ،وأن تعلو كلمة الله سبحانه وتعالى ،وأن
األمــة،
في إعــادة مجد هــذه ّ
ينتصـر دي ـنــه ،وي ـكــون هــو ال ــذي يـســود فــي أوس ــاط ال ـع ــرب ،وف ــي أوس ــاط األمــم
األخرى».

 -2النتيجة التي خرج بها من هذا التقييم

األم ــة ،والــذي
تأمله فــي كتاب الـلــه ،عــرف الــداء الــذي يفتك بجسم ّ
مــن خـالل ّ
طــرحـهــا ً
أرض ــا تـئـ ّـن تـحــت أق ــدام الـيـ ـهــود والـنـصـ ـ ــارى؛ إنّ ـهــا الـثـقــافـ ـ ــات المغلوطة

ضحية
تأمل اإلنسـان في واقع الناس يجــد أنّ نا
ومما قاله( :إذا ّ
والعقائد الباطلة ّ
ّ

عـقــائــد بــاطـلــة وثـقـ ـ ــافــات مغــلوطة جــاءتـنـ ـ ــا مــن خ ــارج الثقلين كـتــاب الـلــه وعـتــرة
رسوله .)P

لـقــد ك ــان يـ ّ
ـأن ه ــذه ّأم ــة مـعـ ّـرضـ ـ ــة ل ـمــؤاخــذة إل ـهـ ّـيــة ،ول ــن ينجيها منها
ـؤكــد ب ـ ّ
ّإل أن تـعــود إل ــى الـلــه سبحانه عـبــر كتـابه الـكــر يــم ،وم ــن خ ــال أه ــل بـيــت رســول
الله  Pمــن أورث ـه ــم ال ـلــه ال ـك ـتــاب ،قــرنــاء ال ـق ــرآن وسـفـيـنــة ال ـن ـجــاة؛ ّ
وإل فــإنّ ـهــا
ّ
ستظل تحت أقـدام اليهود والنصــارى وتحت رحمتهم.

وم ــن ك ــام لــه فــي لـقــائــه مــع مـجـمــوعــة مــن ط ـ ّـاب الـعـلــم« :يـجــب علينا أن

ـادا كـبـيـ ًـرا وأن نـتــوب إلــى الـلــه فــي هــذا الــواقــع
نعتمد عـلــى ال ـقــرآن الـكــر يــم اعـتـ ـ ـمـ ً
الذي نحن فيه».
اإليمانية):
(الهوية
األمة من ضالل في
ويقول وهو
ّ
ّ
عما تعيشه ّ
يتحدث ّ
ّ

«ونـحــن ّ
كلما حاولنا أن نبحث فــي جــانــب وجــدنــا أنفسنا أمــام إشـكــاالت،

أمام ضياع ،أضعنا هنا الشـيء الكثير ،وضللنا هنا ،وضللنا هناك ،بسبب هذا
وبسبب ذاك».

عدة أمور:
تحرك
األمة من خالل ّ
السيد حسين في بناء ّ
لقد ّ
ّ

ينآرقلا عورـشملل هميدقت ةّيفيكو دئاقلا ديهشلا 
السيئة في
األول :نقد الثقافات المغلوطة والعقائد الباطلة وبيان آثارها
ّ
ّ
األمة.
ضـرب هذه ّ

األم ــة بسبب
الـثــانــي :تقديم ال ــرؤى البديلة مــن كـتــاب الـلــه ،والـتــي ضـ ّـلــت ّ
ض ـيــاع ـهــا واس ـت ـبــدال ـهــا ب ـغ ـيــرهــا م ــن ال ـث ـقــافــات ال ـخــاط ـئــة ال ـت ــي أف ــرزت ـه ــا خــافــات

الـمــاضـ ــي وإق ـصــاء القرآن الكريم وأه ــل الـبـيــت عــن واق ــع الـحـيــاة؛ فـكــان البديل
ّ
وقدمت لنا العالم على هذا
باألمة
انحطت
هي هذه الثقافات التي
وضيعتها ّ
ّ
ّ
النحو الذي نشاهده.
ً
شامل
كتابا
الثالث :إحياء القرآن في واقع الحياة وإعطائه
أولوية وتقديمه ً
ّ
فــي ك ـ ّـل م ـجــاالت ال ـح ـيــاة ،تـقــديـمــه تـبـيــانً ــا ل ـكـ ّـل ش ـ ــيء وتـفـصـيـ ًـا ل ـكـ ّـل ش ـ ــيء ،نــور

تحدث الله عنه،
وبيان ،وهدى وبصائر ،وشفاء وموعظة ،وصـراط مستقيم كما ّ

األم ــة مـ ّـمــا هــي فـيــه ،كـمــا روي عن
وأنّ ــه ال ــذي سـيــزهــق الـبــاطــل ،وال ــذي سينقذ ّ
األمة ّإل بما صلح به ّأولها».
رسول الله « :Pال يصلح آخر هذه ّ
األمــة مــن أهــل الكتاب وعلى
الــرابــع :كشف حقيقة الـعـ ّ
ـدو التاريخي لهذه ّ
األم ــة إلــى ســاحــة الـصـ ــراع التي
رأسـهــم أمــر يـكــا وإسـ ــرائـيــل ،وعـمــل عـلــى أن يعيد ّ

يـجــب أن ت ـكــون فـيـهــا مــراب ـطــة ،وقـ ـ ّـدم مــن خ ــال القرآن الكريم كـيــف نــواجـهـهــم
لألمة وعلى
العدو في هذه المرحلة يستهدف الركائز
وأن
ونهزمهمّ ،
ّ
األساسية ّ
ّ
ومما قال في ذلك:
رأسها القرآن الكريم والرسول  Pواللغة
العربيةّ ،
ّ

«ه ــل تـجــدهــم يفهمون أ كـثــر مـ ّـمــا نـفـهــم! حــر بـهــم تـتـ ّ
ـركــز عـلــى شـ ــيء واح ــد بشكل
شخصية الرسول  ،Pوفي نفس الوقت
ضد القرآن الكريم ،وبعده
مكثّ فّ ،
ّ
العربية».
اللغة
ّ

ـأن الـمــواجـهــة فــي هــذه الـمــرحـلــة أصبحت
الـخــامــسّ :أك ــد الـسـ ّـيــد حسين ب ـ ّ
مواجهة شاملة في ّ
كل مجاالت الحياة لم تعد المواجهة في الجانب العسكري

ومما قال:
فقط ،وإنّ ما في الجوانب األخرى وبالذات في الجانب االقتصاديّ ،
«ه ــل يـمـكــن ل ـل ـعــرب أن ي ـقــات ـلــوا وق ــد ّ
أذل ـه ــم زع ـم ــاؤه ــم ،وأوص ـل ــوه ــم إل ــى هــذه
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عسكرية قبل خمسين سـنــةّ ،أم ــا اآلن فقد أصبحت
ال ـحــاة؟ .كــانــت الـمــواجـهــة
ّ
األمة من جديد».
المواجهة
حضارية ،وال ّ
ّ
بد أن تبرز قيادة تستطيع أن تبني ّ
منهجا للحياة مــن خــال القرآن الكريم لم
ال ـســادس :عندما قـ ّـدم للناس
ً
يـقـ ّـدمــه ع ـبــارة عــن تـنـظـيــرات بـيــن طـ ّـيــات مـحــاضـ ــراتــه ودروس ــه وال حـضــور لـهــا في
واقـعــه العملي ال ــذي يـمــثّ ــل الـمـحـ ّ
ـريــة؛ ألنّ ــه إذا كــان هناك
ـك الحقيقي ّ
ألي نـظـ ّ
أي نظرية  -كما يقولون  -ال يمكن أن تعرف عظمتها ّإل عندما ترى ما تصنعه،
ّ

ـريــة ،وثقافتها،
وم ــا تـقـ ّـدمــه مــن أث ـ ٍـر .ت ــرى ن ـمــاذج مـ ّـمــن يحملون أف ـكــار تـلــك الـنـظـ ّ
النظرية من خالل تجسيدهم لها.
وتوجهاتها ،كيف هم ،وهنا تحكم على تلك
ّ
ُّ
عمليا للحياة؛ كان القدوة فيه والمثل
منهجا
قدم (رضوان الله عليه)
لقد ّ
ً
ًّ
األعـلــى جـ ّـســده فــي حياته ق ـ ً
ـول وعـمـ ًـا وسـلـ ً
حتى
ـوكــا ،بكماله وجـمــالــه وجــاذبـ ّـيـتــه ّ

ّ
شمولية الـقــرآن وحكمته،
الحق وقـ ّـوتــه ،عرفنا من خالله
عرفنا من خالله عظمة
ّ
عرفنا من خالله عظمة األنبياء إذ إنّ نا عندما رأينا صفات الكمال في وّلــي من

أول ـيــاء الـلــه بـهــذا الـشـكــل مــن العظمة قـلـنــا :الـلــه أعـلــم كـيــف هــي عظمة األنـبـيــاء
صلوات الله عليهم.

الـســابــع :كــان الـسـ ّـيــد (رض ــوان الـلــه عليه) يــوا كــب األح ــداث والتصـريحات
وال ـمــواقــف والـمـتـغـ ّـيــرات فــي الـعــالــم ويـحـ ّـلـلـهــا بـطــر يـقــة قــرآنـ ّـيــة وم ــن األمـثـلــة على
ذلك:

ـود
ظ ـهــر مـ ـ ّـرة وز يـ ــر ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة األم ــر ي ـك ـ ّـي ــة ع ـلــى ش ــاش ــة ال ـت ـل ـفــز يــون وق ـ ــال :ن ـ ّ

ل ـلــدول الـعــر بـ ّـيــة واإلســامـ ّـيــة حـيــاة أف ـضــل ..فــأجــاب عليه الـسـ ّـيــد حسين بقوله:
َ
َّ َ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ۡ ۡ َ
ٰ
ب َول
ِت
كذبت ،لقد قال الله عنكم﴿ :ما يود ٱلِين كفروا مِن أه ِل ٱلك ِ

ُۡ ۡ

َ َ ُ َ َّ َ َ َ ۡ ُ

ّ ۡ َۡ ّ

َّ ّ ُ ۡ

م﴾(((.
ي مِن ربِك ۚ
ٱلم ِ
شك ِني أن ينل عليكم مِن خ ٖ
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ينآرقلا عورـشملل هميدقت ةّيفيكو دئاقلا ديهشلا 
يتحول عــداء الشعب العربي إلى
قــال السفير األمريكي مـ ّـرة( :ال نريد أن
ّ
ع ــداء دي ـنــي) .أج ــاب عليه الـسـ ّـيــد بقوله فــي (ال ــدرس العاشـر مــن دروس شهر
رمضان):

ً
لنبي لكم
سابقا عندما قلتم
نجسد مــا أنـتــم قلتوه
«نـحــن عندما نقاتلكم
ّ
ّ
ابـعــث لـنــا مـلـ ًـكــا نـقــاتــل فــي سبيل ال ـلــه .ألــم تنطلقوا ب ـعــداء ديـنــي عـنــدمــا قلتم:

ُّ َ ٰ ۡ
َ
يل
﴿نقتِل ِف سب ِ ِ

َّ

ٱللِۖ﴾؟ .نـقــول :نحن فقط نعمل مثلكم ،نريد أن نقاتلكم

ونتحرك في سبيل الله.
ونحاربكم
ّ

فليتحركوا
وعندما ّادعى الرئيس وقال :من يريدون الجهاد في سبيل الله
ّ

أي القنوات.
إلى فلسطين عبر ّ

أج ــاب ــه ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن ب ـقــولــه ف ــي (دروس م ــن عـ ــاشـ ــوراء) :أن ــت ق ـنــاة من
للتطوع ،ومــرا كــز للتدريب
فسنتحرك عـبــركً ،إذا افـتــح مكاتب
هــذه الـقـنــوات
ّ
ّ
جميعا لنقاتل.
نتدرب ،وسننطلق
جميعا
وسننطلق
ً
ً
ّ

هــذا هــو الموقف الصحيح ،ونحن نشكر لــك هــذه الـعـبــارة التي قــد نــراك

األيــام تضطر إلــى أن تسحبها( :مــن كــان يريد الجهاد في سبيل
في ّ
أي يــوم من ّ
أي القنوات) أنت واحد من هذه القنوات ،أنت
الله فهناك إسـرائيل ّيتجه عبر ّ

األمـ ــة ،أن ــت واح ــد مــن الــزعـمــاء
واح ــد مــن الـمـســؤولـيــن عـلــى ط ــول وع ــرض ه ــذه ّ

األمــة
الــذي يجب أن يجعل مــن نفسه قـنــاة تحتوي هــذا الغضب؛ لتبني هــذه ّ

العدو.
مؤهلة لتواجه ذلك
بناء
صحيحا تجعل منها ّأمة ّ
ّ
ً

نـقــول :إذا كنتم صادقين افتحوا مــرا كــز للتدريبَ ،مـ ّـولِ ــونــا ،مـ ِّـولــوا شبابنا،
افـتـحــوا مـكــاتــب لـلـتـطـ ّـوع وسـيـ ّـتـجــه الـشـبــاب وسـنـحـ ّـرضـهــم ،وسـنـتـكـ ّـلــم مــع الـنــاس
ونتدرب ،لكي نقاتل .لكن أن يكون
نتطوع
جميعا
وسنتجه
وليتدر بوا،
ليتطوعوا
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
الحديث على هذا النحو فإنّ نا لسنا أغبياء إلى هذه الدرجة.
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قرينا للقرآن ّ
بكل ما تعنيه الكلمة،
السيد حسين (رضــوان الله عليه)
لقد كــان
ً
ّ
عــرف كيف يـقـ ّـدم الـقــرآن للناس قـ ً
ـول وفـعـ ًـا ،هــدى وبصائر وشـفــاء وتبيانً ا ّ
لكل

ش ـ ــيء ،ي ـقــول (رضـ ــوان ال ـلــه عـلـيــه) فــي (الـ ــدرس الـثــالــث عـشـ ــر وع ــده ووع ـيــده)
متحد ًثا عن طريقته في التعامل مع القرآن الكريم:
ّ
«وكالمنا حول اآليــات سواء هذه أو غيرها ،ليس على نمط التفسير ،إنّ ما

هو كالم أشبه شـيء باالستيحاء من اآليات ،وحديث حول اآليات.

معينة ،والكثير من التفاسير
معين ،وله قواعد ّ
التفسير المعروف له نمط ّ

تجعل الفائدة من القرآن الكريم قليلة جـ ًّـدا إذا لم يربط بواقع الناس ،وإذا لم

فاعلية
كتابا ال أثر له وال
يكن الحديث حول آياته
ً
واسعا ،فإنّ ه في األخير يصبح ً
ّ
له في حياة الناس ،وال في أنفسهم.

كلهاّ ،
القرآن هو كتاب للحياة ّ
وكل أحداث الحياة ال يخلو حدث منها عن

جميعا أن
أن يكون للقرآن نظرة إليه ومــوقــف منه ،ونحن نريد  -إن شــاء الله -
ً

نحيي القرآن في أنفسنا ،فإذا ما عدنا إلى تالوته  -كما هو المعتاد  -سواء في

نتدبر ،نستفيد
نتأمل،
شهر رمضان أو في غيره تكون تالوتنا له تــاوة
ّ
إيجابية؛ ّ
ّ
من آياته ،وال ّ
أي حديث حول آيات القرآن الكريم ال يزال حديثً ا قاص ًـرا
شك ّأن ّ
علما بعمق
ونــاقـ ًـصــا ،ال أحــد يستطيع مهما بلغ فــي العلم والـمـعــرفــة أن يحيط ً

ألن كـثـيـ ًـرا مـ ّـمــا يمكن أن يعطيه ال ـقــرآن مــن مكنون أس ـ ــراره ،إنّ ما
ال ـقــرآن الـكــر يــم؛ ّ
ّ
والمتغيرات واألحداث.
وتجليه ،المواقف،
يساعد على كشفه
ّ
ـأمــل ،وق ــراءة الـنـفــوس،
ـأمــل ،وق ــراءة أح ــداث الـحـيــاة بـتـ ّ
ق ــراءة كـتــاب الـلــه بـتـ ّ

ـأمــل هــي مــا يـســاعــد اإلن ـس ــان عـلــى أن ي ـه ـتــدي ،عـلــى أن
وس ـلــوكـ ّـيــات ال ـنــاس ب ـتـ ّ
يسترشد ،على أن يستفيد من خالل القرآن الكريم».

رب ــه حـ ّـتــى تــرك
ول ــم يــرتـ ِـق الـسـ ّـيــد حسين (رضـ ــوان الـلــه عـلـيــه) شـهـيـ ًـدا إل ــى ّ
لـنــا ث ــروة ف ـكـ ّـر يــة عــالـيــة وك ـن ــوزً ا مــن الـمـعــرفــة فــي ك ـ ّـل م ـجــاالت ال ـح ـيــاة كـفـيـلــة بــأن

تمسكت بـهــا ،وقــد كتب منها إلــى اآلن مــا يـقــرب من
تبني ّأم ــة قـ ّ
ـويــة عــز يــزة إن ّ

ينآرقلا عورـشملل هميدقت ةّيفيكو دئاقلا ديهشلا 
السيد
(مـ ْـلــزَ َمــة) مــا بين مـحــاضـ ــرات ودروس وخـطــابــات ونـحــوهــا رســم فيها
مئة َ
ّ
المهمة في كـ ّـل المجاالت التي يحتاج إليها الناس
الخطوط العريضة واألســس
ّ
والنفسية وغيرها
والدعوية
والسياسية
والمعرفية
التربوية
جميعا في الجوانب
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية والزراعة والتصنيع
واإلعالمية
والعسكرية
االقتصادية
من المجاالت
ّ
ّ
ّ
ّ

وغـيــرهــا مــن م ـجــاالت ال ـح ـيــاة ..دروس شــامـلــة بـشـمــولـ ّـيــة القرآن الكريم وعميقة
بحيوية القرآن الكريم الذي يتخاطب مع ّ
كل ّأمة وكأنّ ها
بعمق آياته وتنبض حياة
ّ
بمتغيراتها وأحداثها بعين
السيد (رضــوان الله عليه) الحياة
أنــزل إليها .وا كــب
ّ
ّ
على القرآن وعين على الواقع.

المهمة من عمق التاريخ ،ورســم المنهج
السيد حسين الــدروس
استخرج
ّ
ّ
مما انطوت
الـحـ ّـق للحاضـر ،وأضــاء طريق المستقبل .قـ ّـدم لنا ثقافة
استباقية ّ
ّ

عليه آيات القرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه.

لـقــد ك ــان ال ـسـ ّـيــد (رض ـ ــوان ال ـلــه عـلـيــه) يـمـتـلــك ق ــدرة كـبـيــرة عـلــى اسـتـقــراء

األح ـ ــداث ،وأس ـبــاب ـهــا وتـسـلـســل تـبـعــاتـهــا ب ــرؤي ــة قــرآنـ ّـيــة واع ـي ــة وحـكـيـمــة تـســاعــده
ومما قــال في
على مواجهة كـ ّـل الصعوبات واألح ــداث التي يمكن أن تواجههّ ..
ثمنا ً
قليل):
محاضـرة (اشتروا بآيات الله ً

«بـيــن أيدينا الكتاب الـكــر يــم ،القرآن الكريم ،وبـيــن أيدينا فــي واقــع الحياة

أحــداث كثيرة ،هــذا الكتاب الكريم يكشف عن حقائقها ،ويكشف عن واقعها؛

كما قال الرسول « :Pفيه نبأ ما قبلكم ،وخبر ما بعدكم».

لنتحدث عــن أح ــداث كثيرة
ونـحــن عندما نجلس فــي مثل هــذا االجـتـمــاع
ّ

حولنا فــي هــذا الـعــالــم إنّ ـمــا لنناقشها على ضــوء القرآن الكريم ،بعد أن نكون
قــد قطعنا عـلــى أنـفـسـنــا ع ـهـ ًـدا ب ــأن نـلـتــزم ب ــه ،وأن نـثــق بــه كـكـتــاب مــن عـنــد الله

َّ

ََۡ

ّ

َّ َ َ

َ َۡ

سبحانه وتعالى﴿ ،ٱلِي يعل ُم ِ َّ
ۡرض﴾((( الذي يعلم ما
ٱلس ِف ٱلسمٰو ٰ ِ
ت وٱل ِ ۚ

((( سورة الفرقان ،اآلية .6
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وشفاء لما في الصدور.

منا
بجدية
لنعود
للتمس َك بالقرآن الكريم كما يريد الله سبحانه وتعالى ّ
ّ
ّ
ْ
ۡ
َّ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
ٞ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ۡ
ٌ
ُ
(((
إذ يقولَ ﴿ :وهٰذا كِتٰب أ َنزلنٰه مب َارك فٱتبِعوه َوٱتقوا لعلكم ت ۡرحون﴾

لننظر هل القرآن الكريم له نظرة حول ما يحدث؟ هل له موقف حول ما يجري

منا أن نعمل
نتحمل
منا أن
مسؤولية مــا؟ هل يريد ّ
في هــذا العالم؟ هل يريد ّ
ّ
ّ
ً
كل ما يجري؟ من ّ
عمل ما؟ هل يريد أن يكون لنا موقف من ّ
كل ما يحدث؟.
ك ـ ّـل ذل ــك فــي إط ــار قــاعــدة نــر يــد أن نـسـيــر عليها جـمـيـ ًـعــا وه ــي أن نهتدي
بــالـقــرآن ،وأن ّ
نثقف أنفسنا بثقافة القرآن الكريم ،لنبحث الـهــدى مــن خالله،
ولندعو إليه ،ولنسير على هداه باستقامة وثبات».

 -4دور األحداث في فهم القرآن

ّ
قرآنية فيقول:
بأن األحداث ستساعدنا عندما ننطلق برؤية
ويؤكد ّ
ّ
«األح ـ ــداث مـهـ ّـمــة ج ـ ًّـدا ف ــي غــر بـلــة ال ـن ـفــوس ،حـتــى ف ــي األمـ ــور الـشـخـصـ ّـيــة

يتلمس الشخص من خالل األحــداث ما لديه من نقاط ضعف ورؤى قد
حيث ّ

نفسيته وحــالــه .إضــافــة إلــى تقييم الـنــاس لبعضهم
تكون غير صحيحة ،فيصلح
ّ
أي ّأم ــة  -تستفيد من
الـبـعــض وتقييم المجتمع وغــر بـلـتــه ّ
األم ــة ّ -
ألن مستقبل ّ
ً
نوعية
خططا واعية قائمة على معرفة ،تختبر
تكون
األح ــداث على هــذا النحو؛ ّ
ّ
ّ
والسكان والقرى ،وتدرس أوضاعهم لتبرمج خططها على أساس
البشر والقبائل

مهمة إلــى شخص أو إلى
متكررة،
متين ال يكون فيها أخطاء
ّ
وحتى ال توكل ّ
أي ّ
ّ
المهمة
مجموعة مــن الـنــاس يكونون فــي الــواقــع غير جديرين بــأن يقوموا بتلك
ّ
وهكذا.

((( سورة األنعام ،اآلية .155

ينآرقلا عورـشملل هميدقت ةّيفيكو دئاقلا ديهشلا 
ل ـقــد قـ ـ ّـدم ال ـلــه ف ــي القرآن الكريم ع ـمـ ًـا تـقـيـيـمـ ًّـيــا م ـت ـكــامـ ًـا لـلـشـخـصـ ّـيــات
ونفسية
بــأنــواع ـهــا ..أل ــم ي ـقـ ّـدم لـنــا نـفـسـ ّـيــة ال ـمــؤمــن؟ وقـ َّـيــم لـنــا نـفـسـ ّـيــة الـمـنــافــق؟
ّ
لنفسياتهم وكـيــف سـيـكــون سلوكها
تقييما كــامـ ًـا
الـيـهــودي والـنـصـ ــرانــي والـكــافــر
ً
ّ

ومنطقها في الحياة».

وعن األحداث الكثيرة في هذا الزمن ودورها في فهم القرآن الكريم يقول:

«ال أح ــد يـسـتـطـيــع مـهـمــا بـلــغ ف ــي الـعـلــم وال ـم ـعــرفــة أن يـحـيــط عـلـ ًـمــا بعمق
ألن كـثـيـ ًـرا مـ ّـمــا يمكن أن يعطيه الـقــرآن مــن مكنون أس ـ ــراره ،إنّ ما
القرآن الكريم؛ ّ
ّ
والمتغيرات واألحداث.
وتجليه ،من المواقف،
يساعد على كشفه
ّ
بتأمل ،وقــراءة النفوس،
بتأمل ،وقــراءة أحــداث الحياة ّ
ّإن قــراءة كتاب الله ّ
بتأمل هــي مــا يساعد اإلنـســان على أن يهتدي ،ويسترشد،
وسلوكيات الـنــاس ّ
ّ
ويستفيد من خالل القرآن الكريم.

َ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ّ ۡ َ ۡ
سنا ٱلق ۡر َءان ل ِذلِك ِر ف َهل ُ مِن
قــال الـلــه فــي القرآن الكريم﴿ :ولقد ي
َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ
َ ٰ ٌ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َ ُ َ ٰ َ َٰ َ ْ ٓ ُ َّ َّ َّ ٞ
ُّم َّ َدك ِٖر﴾(((﴿ ،كِتب أنزلنه إِلك مبرك ِلدبروا ءايتِهِۦ ول ِتذكر أولوا
ۡ َۡ
ّ
ـدبــر ،وستفهم أشياء كثيرة
ب﴾((( إذا رجعنا إلــى القرآن الكريم
بتذكر وتـ ّ
ٱللبٰ ِ
منه القرآن الكريم.

أنـ ــت تـسـتـطـيــع أن ت ـع ــرف ال ـم ــواق ــف ال ـم ـن ـس ـج ـمــة م ــع ال ـ ـقـ ــرآن ،أو مــواقــف

المخالفة له ،ويعرف اآلخرين ذلك ،كما يمكن معرفة التطبيقات آليات الكتاب
العزيز».

((( سورة القمر ،اآلية .17
((( سورة ص ،اآلية .29
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ّ
األمــة،
ومعل ًما ومــرشـ ًـدا
موج ًها
وهكذا انطلق على اســم الله
ّ
ّ
ليقدم ما تحتاجه ّ

ومــا فـيــه عــزّ تـهــا وسـعــادتـهــا ونـجــاتـهــا فــي الــدنـيــا واآلخ ــرة مــن خــال القرآن الكريم
القرآنية):
ومما قال في (الثقافة
ّ
ّ

«ن ـحــن إذا م ــا انـطـلـقـنــا م ــن األسـ ــاس وك ــان ع ـن ــوان ثـقــافـتـنــا القرآن الكريم،
ـربـيـنــا ويـ ّ
ـزكـيـنــا فيسمو ب ـنــا ،ويـمـنـحـنــا ال ـلــه بــه الحكمة،
سـنـجــده أمــامـنــا يـعـ ّـلـمـنــا ويـ ّ

األمــة بضياعها ،كما هو حاصل اآلن في وضع
والـقـ ّـوة ،وكـ ّـل القيم التي ضاعت ّ
ونتمنى أن نكون بمستوى
جدا لنا،
المسلمين ،والعرب بالذات .وشـرف عظيم ًّ
ّ

َ ََ ٓ
َ َ َ ۡ ُ َّ ُ ۡ
أن ّ
نثقف اآلخــر يــن بثقافة الـقــرآن الكريم﴿ ،ذٰل ِك فضل ٱللِ يؤتِيهِ من يشا ُء ۚ
َۡ
َ َّ ُ ُ ۡ َ ۡ
ممن يشاء الله
وٱلل ذو ٱلفض ِل ٱلع ِ
ظي ِم﴾ يؤتيه من يشاء ،فلنحاول أن نكون ّ

أن يؤتوا هذا الفضل العظيم».

ثمنا ً
قليل):
ويقول في محاضـرة (اشتروا بآيات الله ً

ُ
ً
ـدبــر،
«إذا فـهــذا الـكـتــاب ال ــذي أن ــزل مــن عـنــده سبحانه وتـعــالــى ،اإلل ــه ،الـمـ ّ

الـحـ ّـي ،الـقـ ّـيــوم ،العليم ،الحكيم ،السميع ،البصير ،الــرحـيــم .وهــو كـتــاب عملي
يتحرك بحركة الحياة .فــأن تجمد ّأمــة بين يديها القرآن الكريم هي ّأمــة ليست
ّ
األمـ ــة ال ـتــي تـنـبــذ ال ـق ــرآن وراء ظـهــرهــا،
جــديــرة بـحـمـلــه ألنّ ـهــا ال تـتـخـ ّـلــق بــأخــاقــهّ .

ّ
منحطة ذليلة مقهورة.
وتهجره ،هي ّأمة جديرة بأن تعيش

فنتدبر آياته،
يجب علينا أن نستيقظ ،أن نتنبه ،أن نعود إلى القرآن الكريم
ّ

عملية ،وبشعور بمسؤولية».
جدي ،وبروح
نتدبرها بشكل
نتفهمها،
ّ
ّ
نتأملها ّ
ّ
ّ

السيد ّ
ومما قال في
لقد كان
يؤكد ّ
بأن المرحلة هي مرحلة القرآن الكريمّ ،
ّ

محاضـرة (آيات من سورة الكهف):

ـرائيليين،
«تــأتــي هــذه األح ــداث مــن خــال تـحـ ّـرك األمــر يـكـ ّـيـيــن ،تـحـ ّـرك اإلس
ّ

ـأمـلـهــا بـنـظــرة قــرآنـ ّـيــة ال يـمـكــن أن يـحـصــل لــديــه
ت ـحـ ّـرك دول ال ـغــرب ه ــذه .مــن يـتـ ّ
إح ـب ــاط ،أو ي ــأس ،بــل يـمـكــن أن ي ــرى ه ــذه ال ـف ـتــرة مــن أف ـضــل وأح ـســن الـفـتــرات
يتحركون في سبيل اإلسالم ً
فعل.
بالنسبة إلى اإلسالم ،لمن يعرفون كيف
ّ

ينآرقلا عورـشملل هميدقت ةّيفيكو دئاقلا ديهشلا 
قرآنية ،يجدونها فترة مظلمة ،وفترة رهيبة .هي ً
فعل
ومن ال ينظرون نظرة
ّ
يتحركون على هدي القرآن ،هنا في الدنيا ،وفي
رهيبة ،وخطيرة ،لكن لمن ال
ّ

اآلخرة.

ّأما من يسيرون على هدي الله ،ويعملون في سبيل الله فقط على هدي

كتابه  -على حسب فهمنا ،وتقييمنا – فيعرفون أنّ ـهــا مــن أفضل الـمــراحــل في
األمة.
تاريخ هذه ّ

رب ـم ــا ق ــد ت ـكــون من
وي ـب ــدو أنّ ـه ــا لـيـســت مــرحـلــة م ــن س ـنــة ،أو سـنـتـيــن ،ب ــل ّ

متغيرات بشكل عجيب
تقريبا ،من نحو عشـر سنوات بــدأت
نحو عشـر سنين
ً
ّ
فــي هــذه الــدنـيــا .ولـكــن مــا أس ــوأ حــال مــن يـعــرضــون عــن كـتــاب الـلــه ،فــي مرحلة
كهذه.»!.
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ومع ّأن القرآن الكريم كتاب هداية شاملة ّإل ّأن هدايته مرتبطة بالعمل والجهاد

عمليون يـتـحـ ّـركــون باهتمام
للمتقين ،والـمـ ّـتـقــون هــم
فــي سبيل الـلــه فهو هــدى
ّ
ّ

السيد حسين (رضوان الله عليه) في (مديح القرآن الدرس
وجدية ،وهنا يقول
ّ
ّ
الثالث):
«ي ــا أخ ــي ّإن مــوضــوع الـجـهــاد فــي سـبـيــل الـلــه هــو حـمــل مـســؤولـ ّـيــة الــديــن،

وهــو وسيلة من وسائل المعرفة ،بــاب من أبــواب العلم .فعندما تقحم نفسك
كما هــائـ ًـا مــن المشاكل التي تحتاج إلــى حلول،
فــي عمل فــي سبيل الله تجد ًّ

يتفرع منها مشاكل ،والحل تجد له ً
ماسة إلــى معرفة
والمشكلة
ذوق ــا ،وحاجة ّ
ّ
حتى تستطيع إيجاده.
ّ
تهتم
ذهنيتك ولــم
هنا ت ــزداد مـعــرفــة ،ت ــزداد هــدى .لكن إذا أنــت أقفلت
ّ
ّ
بابا من أبواب المعرفة
لشيء ،تكون في نفس الوقت قد أغلقت على نفسك ً
ألن العلم ّ
بكل سعته ،بحكمته هي في
الواسعة الــذي هو بــاب العلم حقيقة؛ ّ

حتى لو
القرآن ،والقرآن اليعطي ّإل من
يتحركون له ،اليعطي أ ًحــدا كيفما كــانّ ،
ّ

87
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ّ
شيئا،
محله لن يعطيه
كــان عــابـ ًـدا ،الشرط هو العمل والسعي ،والــذي يجلس
ً
وإذا ُأعطي تكون أشياء بسيطة.
لـكــن مــع حــركـتــه فــي سبيل الـلــه ،يعني حـمــل قـضـ ّـيــة الــديــن بـكـ ّـل مــا تعني،
نصـر دي ــن ال ـلــه ،إع ــاء كلمة ال ـلــه ،إرش ــاد عـبــاد ال ـلــه ،دف ــاع عــن دي ــن ال ـلــه ،بهذه
تتحرك فتلمس في القرآن الكريم الكثير من الـهــدى ،والنور،
العناوين الكبيرة
ّ
ألن الحياة هــذه مطبوعة بالحركة الدائمة التي ال
والحكمة ،والـمـعــارف
الجمة؛ ّ
ّ
ّ
نهائيا.
التوقف
تقبل
ًّ
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ـوي ــة ،يـ ّ
ـذكــرك
لـقــد ك ــان ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن عـظـيــم الـثـقــة بــالـلــه تــر بـطــه بــالـلــه عــاقــة ق ـ ّ
بالمتقين الذين وصفهم اإلمــام علي  Qبقوله« :عظم الخالق في أنفسهم
ّ

األم ــة أنّ ـهــا ال تثق
فصغر مــا دونــه فــي أعينهم» .وكــان يـعــرف ّأن مــن أ كـبــر أزم ــات ّ
ومما قال في درس (الثقة بالله):
مبي ًنا أسباب أزمة الثقة هذهّ ،
بالله كما ينبغي ّ
«الـمـسـلـمــون يـعـيـشــون أزم ــة ثـقــة بــال ـلــه ..ل ـم ــاذا؟ أل ـيــس فــي القرآن الكريم

مــا يمكن أن يـعــزّ ز ثقتنا بالله سبحانه وتـعــالــى؟ بـلــى ،فهو ال ــذي قــال الـلــه عنه:

َّ َ
َ ۡ
َۡ َ َ َۡ َٰ َ ُۡ ۡ َ َ
َ
ان َ َ ٰ
﴿لو أنزلا ه َذا ٱلقرء
ع َج َب ٖل ل َرأ ۡي َت ُهۥ خٰشِ ٗعا ُّم َت َص ّد ِٗع ّم ِۡن خش َيةِ
َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
َّ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ُ َ ۡ
َّ
ُ
َ
(((
ضبها ل ِلن ِ
اس لعلهم يتفكرون﴾  .قلة معرفة الله،
ٱللِۚ وت ِلك ٱلمثٰل ن ِ
وانـ ـع ــدام الـثـقــة بــالـلــه ه ــي ال ـتــي جـعـلــت الـمـسـلـمـيــن يـتـصـ ـ ّـرفــون ب ـع ـيـ ًـدا ع ــن الـلــه

سبحانه وتـعــالــى ،فلم يـهـتــدوا بـهــديــه .لــو وثقنا بالله كما ينبغي النطلق الناس
صدقنا  -كما ينبغي  -وعــد الله سبحانه وتعالى
ال يخشون أحـ ًـدا ّإل الله .ولــو َّ

للمؤمنين ،وألوليائه ،وألنصار دينه ،وما وعدهم به من الخير ،والفالح والنجاح
وال ـس ـعــادة وال ـع ــزّ ة وال ـكــرامــة وال ـق ـ ّـوة فــي الــدن ـيــا ،وم ــا وعــدهــم بــه فــي اآلخ ــرة من

جنات عدن ..لو صدقنا بذلك كما ينبغي لما رغبنا في أحد ،ولما
رضوان ،من ّ

((( سورة الحشر ،اآلية .21

ينآرقلا عورـشملل هميدقت ةّيفيكو دئاقلا ديهشلا 
كل رغبتنا في الله ،وفيما عنده ،وفي رضاهّ ،
رهبنا من أحد ،لكانت ّ
وكل رهبتنا

من الله ومن وعيده وغضبه وعقابه».
ويقول:

تأمل القرآن الكريم ً
فعل يستحي من الله كيف ال نثق به،
«فاإلنسان إذا ّ
بأن هذا الكتاب الكريم هو من عنده..
ونحن نسمع آياته ،ونحن نقرؤها ،ونؤمن ّ
لنتوله ،ثم ال ّ
ّ
نتولى
فلماذا ال نثق؟ لماذا نبحث عن هذا الطرف أو هذا الطرف

الله سبحانه وتعالى».

ومما ّ
السيد (رضــوان الله عليه) العالية بالله سبحانه وتعالى أنّ ه
يدل على ثقة
ّ
ّ
البرلمانية لحزب
الكتلة
من
رسالة
إليه
وصلت
ـر
ص
محا
وهو
األولى،
الحرب
في
ّ

ـام ،طلبوا منه فيها أن يبعث بــرســالــة استغاثة إلــى رئيس
المؤتمر الشعبي ال ـعـ ّ
ـوريــة ،يطالبه بــوقــف الـحــرب بــاعـتـبــاره أحــد مــواطـنـيــه؛ وهــم مـسـتـعـ ّـدون أن
الـجـمـهـ ّ
ِّ
السيد
يفعلوا هــذه االستغاثة في البرلمان ،وعندما وصلت هــذه الرسالة إلــى
ّ

القوي العزيز .وكان يقول :والله لو قد
حسين رمى بها ،وقال :سنستغيث بالله
ّ
وصلوا على باب الجرف هذا لما اهتزّ ت ثقتي بنصـر الله.

«حتى
وهذا تجسيد لقوله في أحد دروس (معرفة الله الــدرس السابع):
ّ
كل من يبرزون في هذه األرض َيت َع َ
ّ
كجبارين،
اظ ُمون أنفسهم،
ّ
ويقدمون أنفسهم ّ
وط ــواغ ـي ــت ..إنّ ـهــم ّ
أذلء ،ض ـع ـفــاء ،مـســا كـيــن أم ــام ج ـبــروت ال ــواح ــد ال ـقـ ّـهــار .ما
أذل ـهــم! ومــا ّ
أضعفهم! ومــا أحـقــرهــم! ومــا ّ
أذل ـنــا نـحــن! وأحـقــرنــا! ومــا أضعفنا إذ
أصبحنا نخاف منهم وال نخاف مــن الـلــه! ومــا أعمى بصائرنا إذا اطمأننا إليهم،

وال نطمئن وال نثق بالله سبحانه وتعالى!».

وقــد ّأك ــد على هــذه الثقة العالية فــي ح ــواره مــع ال ـ (بــي بــي ســي) بقوله:

ـأي
«وأق ـســم وأق ـســم يــا أخـتــي وأق ـســم لــك وللمستمعين بــأنّ ــه لـيــس لـنــا عــاقــة بـ ّ
طرف على اإلطالق ال عربي وال مسلم وال أجنبي ّإل بالله سبحانه وتعالى؛ نحن
ثقتنا بالله».

89

«إن
بأن
وقد أخبرني األخ
السيد قال له أثناء الحربّ :
محمد محسن الفرح ّ
ّ
ّ

90

قضية حـ ّـق وابتنت على أســاس القرآن
قضية ستبقى مهما حصل؛ ألنّ ـهــا
هــذه
ّ
ّ
الكريم ،والله وعد بنصـرها».

 -8المسارعة والمبادرة

ـال مــن الـتـحـ ّـلــي بصفة
ك ــان الـسـ ّـيــد حسين (رض ــوان الـلــه عـلـيــه) عـلــى مـسـتــوى ع ـ ٍ
ً
ّ
مثال
تتطلب المبادرة والمسارعة ،وكــان
المسارعة والمبادرة في األعمال التي
حقيق ًّـيا لقول الله سبحانه وتعالى:

ۡ َ
َ
ۡ ۡ
وف َو َي ۡن َه ۡون َع ِن ٱل ُمنك ِر
بِٱل َمع ُر ِ
َّ
ٱلصٰل ِ َ
حني﴾(((.
ِ

ۡ
ُ ۡ ُ َ َّ ۡ
َ
ٱللِ َوٱلَ ۡو ِ
خ ِِر َو َيأ ُم ُرون
ٱٓأۡل
م
﴿يؤمِنون ب ِ
ۡ
ََُٰ ُ َ
َ ُ ْ َ ٰٓ َ
َ
َ
ۡ
ك مِنَ
وي
س ِرعون ِف ٱلير ٰ ِ ۖ
ت وأولئ ِ

المهمة
مجتمعا ّيتصف بهذه الصفة
يربي المجتمع ليكون
ً
وحرص على أن ّ
ّ

عدو يعمل على أن يختصـر المسافات.
وخصوصا في هذه المرحلة ونحن أمام
ّ
ً
ربكم):
يقول رضوان الله عليه في (سارعوا إلى مغفرة من ّ

«ق ـضـ ّـيــة ال ـم ـب ــادرة ،قـضـ ّـيــة ال ـم ـســارعــة ه ــي ش ـ ــيء م ـهـ ّـم ف ــي اإلس ـ ــام ،وفــي

مـيــاديــن الـعـمــل ،وال ـص ـ ــراع فــي مــواجـهــة أعـ ــداء ال ـلــه ،ول ـهــذا ج ــاء ال ـق ــرآن بعتاب

َ َ ُ ۡ َ َ َ ُ
ك ُم ٱنفِ ُروا ْ ف َ
يل
ب
س
ممن يتثاقلون﴿ :ما لكم إِذا قِيل ل
شديد،
ِ
ِ
وسخرية ۡ َ ّ
ِ
َّ َّ َ ۡ ُ ۡ َ
(((
ۡرض﴾ ».
ٱللِ ٱثاقلتم إِل ٱل ِ ۚ

السيد حسين السبق والمسارعة فــي كـ ّـل الـمـيــاديــن ..فيقول في
ويقصد
ّ
الدرس السابق نفسه:
مهمة ج ـ ًّـدا بالنسبة للمسلمين ،هــي الصفة الـتــي تجعلهم
«ه ــذه الصفة
ّ
السباقين ،وس ــادة األم ــم ،تجعلهم هــم أصـحــاب السبق فــي كـ ّـل ميادين العلم،
ّ
وال ـم ـعــرفــة ،ف ــي ك ـ ّـل م ـجــال م ــن م ـج ــاالت ال ـص ـنــاعــة ،م ــن م ـج ــاالت ال ــزراع ــة ،وك ــلّ

((( سورة آل عمران ،اآلية .114
((( سورة التوبة ،اآلية .38

ينآرقلا عورـشملل هميدقت ةّيفيكو دئاقلا ديهشلا 
لكن مسألة التثاقل ،التباطؤ ،هي
المجاالت مثل:
الطب ،والهندسة ،وغيرهاّ ،
ّ
التي ّ
تؤخر األمم ،والناس ،ال يعرفون أشياء كثيرة ،فيسبقهم اآلخرون».
العدو فيقول:
ويتحدث عن دور المسارعة في حسم الصـراع مع
ّ
ّ

«ال يـحـســم ال ـم ــوض ــوع ف ــي الـ ـح ــروب ،ف ــي ال ـمــواج ـهــة ّإل ال ـم ـب ــادرة .عنصـر

الـ ـمـ ـب ــادرة أه ـ ـ ّـم ع ـن ـص ـ ــر؛ ف ــي ال ـم ـس ــارع ــة ،ت ـك ــون أنـ ــت ص ــاح ــب ال ـس ـب ــق ،وسـ ّـيــد
ال ـمــوقــف ،لـكــن مـتــى يـمـكــن أن ت ـكــون سـ ّـيــد ال ـمــوقــف إذا ك ــان َم ــن حــولــك ّ
كلهم

مبادرين؟

فــاآليــات هــذه ّ
المتقين ،وهــم من وصفوا بأنّ هم
ـأن المؤمنينّ ،
كلها توحي بـ ّ

ينفقون في الس ّـراء والض ّـراء ،أنّ هم ينفقون بمبادرة ،ومسارعة».

النوعية،
السيد حسين (رضــوان الله عليه) بأنّ ه كــان من هــذه
ولقد ُعــرف
ّ
ّ
مـ ّـمــن يـســارع فــي الـخـيــرات وفــي تقديم كـ ّـل مــا فيه مصلحة ال ـنــاس ،ولـيــس ّ
أدل
تمر
عـلــى ذل ــك مــن تـحـ ّـركــه بـهــذا الـمـشـ ــروع الـقــرآنــي رغ ــم ال ـظــروف الصعبة الـتــي ّ
األم ــة فــي تـلــك الـمــرحـلــة ،وال ـلــه الـعــالــم كـيــف سـتـكــون حــالــة ال ـنــاس مــع هــذه
بـهــا ّ
السيد حسين وب ــادر لرسم هــذا المنهج العظيم
األح ــداث لــو لــم يكن قــد ســارع
ّ
الزكي.
للناس وعبده للناس وسقاه بدمه الطاهر
ّ

لقد كــان الـسـ ّـيــد (رض ــوان الـلــه عليه) ي ــدرك خـطــورة الـمــرحـلــة ،وأهـمـ ّـيــة أن
ّ
العدو؛ ّإما أن يسبقنا
ويؤكد أنّ نا في سباق مع
وبفاعلية،
بجدية
يتحرك الناس
ّ
ّ
ّ
ّ

السيد (رضــوان الله عليه)
ومما ورد عن
إلى نفوس أبناء ّأمتنا أو نسبقه نحنّ ،
ّ
األمة قوله:
في (خطورة المرحلة)
مخاطبا أبناء هذه ّ
ً
«ي ـق ــول ال ـل ــه سـبـحــانــه وت ـعــالــى ف ــي القرآن الكريم ّإن ال ـي ـهــود م ـف ـســدون،
ـادا ،وت ـح ـ ّـدث كـثـيـ ًـرا عـنـهــمً .إذا فــواجـبـكــم أن ـتــم ،من
وسـيـسـعــون فــي األرض ف ـس ـ ً

جعلكم الله ً
حتى تحولوا دون أن ينتشـر فساد
بدل عن بني إسـرائيل أن
تتحركوا ّ
ّ
بني إسـرائيل في األرض ّ
ـرية؛
كلها ،أن تسبقوهم أنتم ،أن نسبقهم نحن إلى البش ّ
ـريــة كـ ّـل ـهــا؛ ل ـن ـحــول دون
ل ـنــوصــل ه ــذا ال ــدي ــن ،وهـ ــذا ال ـن ــور والـ ـه ــدى إل ــى ال ـب ـش ـ ـ ّ
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ـادا،
أن نفسح الـمـجــال لليهود الــذيــن حكى عنهم أنّ ـهــم يسعون فــي األرض فـسـ ً
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فسادا».
ـرية فيمألوا األرض
ً
فيسبقونا إلى البش ّ

ويـجـيــب (رض ــوان الـلــه عـلـيــه) عـلــى مــن يـقــولــون :مــا هــو الــوقــت المناسب

لكي يعمل الناس في هذه المرحلة؟ بقوله في (الــدرس الرابع من دروس شهر
رمضان):

«عندما يقال لك( :ما هو وقت العمل) ،قل له :تعال إلى القرآن تجد أنّ ه

أشــار إلــى ذلــك قبل أربعمئة سنة .وقــت العمل هــو مــن بــدايــة نهوض (أوروب ــا)
أو مــن بــدايــة اكتشاف (أمــر يـكــا) ،وقــت أن يعمل الـنــاس ويحسبوا ألــف حساب
ّ
ّ
متأخرة
لئل تكون الحال كاليوم .لم تكن أمريكا في ذلــك اليوم ،ولــم تنهض ّإل

في الوقت الذي كان المسلمون يحكمون هنا في اليمن (الزيود) ،وفي أماكن

توجيها بالشكل
أخــرى ،كان معنا دول قائمة قبل أربعمئة سنة ،والقرآن أعطى
ً

ال ــذي يجعلك تحسب أل ــف حـســاب مــن ذل ــك الــوقــت ،وأن ــت ت ــرى مـ ّ
ـؤشـ ــرات
النهوض لديهم ،يذكر لك ماذا يمكن أن يحصل فيما إذا ّ
تمكنوا».

ّأمــا فــي ال ــدرس (الـســادس مــن دروس شهر رمـضــان) فيقول (رض ــوان الله
عليه):
منا اآلن يقول ً
مثل :ما هو وقت العمل الــذي يقوم الناس على
«البعض ّ

األم ــة وض ـ ّـد المسلمين وديـنـهــم وأوطــانـهــم
أســاســه لـمــواجـهــة مــن هــم ض ـ ّـد ه ــذه ّ
ومقدساتهم .قد يقول بعضهم( :ما هو الوقت ،أو ليس اآلن الوقت!)
وثرواتهم
ّ

َ َ ُ َ َّ َ
َّ َ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ۡ ۡ َ ٰ َ َ ۡ ُ ۡ
نل
شك ِني أن ي
اآلي َــة ﴿ما يود ٱلِين كفروا مِن أه ِل ٱلكِت ِ
ب ول ٱلم ِ
َ ۡ ُ
كم ّم ِۡن َخ ۡ ّ َّ ّ ُ ۡ
علي
م﴾((( هي التي كانت تفرض على من كان قبلنا
ي مِن ربِك ۚ
ٖ
ّ
مؤشـرات النهوض في أوروبــا أن
بأربعمئة أو خمسمئة سنة عندما يرون بدايات
جدا ببناء اإلنسان المسلم ّ
بأل يتجاوزهم اإلنسان الغربي.
يكونوا
مهتمين ًّ
ّ

((( سورة البقرة ،اآلية .105

ينآرقلا عورـشملل هميدقت ةّيفيكو دئاقلا ديهشلا 
وه ــي اآلي ــة ت ـقــول لــك أو تـعـطـيــك مـعــرفــة بــأنّ ـهــم لــو نـهـضــوا لــن ي ـكــون فيهم
خ ـي ـ ًـرا ألحـ ــد؛ سـيـ ّـتـجـهــون ب ـكـ ّـل م ــا لــدي ـهــم م ــن ش ـ ـ ّـر؛ وم ـع ـنــى ه ــذا أنّ ـه ــم أع ـ ــداء ال

ـدو أن يعمله بــك؟ الش ّـر
ـودون لــك ّ
يـ ّ
أي خـيــر .فـمــا هــو الـشـ ــيء ال ــذي يــر يــد ال ـعـ ّ
أي خير يمكن أن تناله ،فكان من واجب من قبلنا
والض ّـر ،أن يحولوا بينك وبين ّ

بخمسمئة سنة ،ومن ّأول ما بدأت ّ
مؤشـرات النهوض الصناعي في أوروبا ،قبل

َ
كنا
أن
تكتشف أمريكا أن ينهضوا ،أال يعاني المسلمون اآلن من أمريكا ،ونحن ّ

َ
تكتشف أمريكا
نمتلك دول ــة قبل ذلــك؟ وال ـقــرآن هــذا بين أيدينا مــن قبل أن
ّ
ويشكلون اآلن هذه الخطورة الكبيرة.
األوروبيون ويبنون
كقارة ويتوافد إليها
ّ

ـت ال ـقــرآن وأن ــت تمتلك دولــة
ه ــذه اآلي ــة تعطي نـظــرة
مستقبلية إذا فـهـمـ َ
ّ
حتى ال يـتـجــاوزك أولـئــك الــذيــن ال
ـأي طريقة أن تحصل على خـبــرات ّ
تـحــاول وب ـ ّ
ـودون لك وال ّ
أي خير ،أولئك الذين سيستخدمون
األمــة ّ
يـ ّ
لكل إنسان في هذه ّ

قوتهم لضـربك أنــت ،عندما انشغل الناس بعلوم أخــرى وهو يريد أن يستنبط
ّ
من الـقــرآن ما هو االستنباط؟! لماذا لم تستنبط من قبل لتعرف كيف تتعامل

األم ــة فتحاول أن تمتلك ما
مــع واقـعــك ،وكيف تقيم ضمانات لمستقبل هــذه ّ
وبأي طريقة تحصل عليها».
امتلكه اآلخرون
ّ
ث ـ ّـم ّإن ال ـسـ ّـيــد (رض ـ ــوان ال ـلــه عـلـيــه) وض ــع الـجـمـيــع أم ــام مـســؤولـ ّـيــاتـهــم في

ـرائيليين فيقول
األمريكيين واإلس
األمــة على أيــدي
مواجهة الخطر الــذي
ّ
يتهدد ّ
ّ
ّ
في (خطر دخول أمريكا اليمن):

ً
«إذا يـجــب أن يـكــون لـلـمــواطـنـيــن مــوقــف بــاعـتـبــارهــم مسلمين ،وق ــد دخــل

أولئك اليهود والنصارى بالدهم ،كذلك بالنسبة إلى العلماء والدولة ،الجميع
ً
ووطنيتهم .وأولئك الذين يقولون:
موقفا بما يمليه عليهم دينهم
يجب أن ّيتخذ
ّ

األمريكيون ،أرنــا مــاذا تعمل
مــاذا يعني أن ترفعوا هــذا الشعار؟ قــلً :إذا وصــل
ّ
أنــت؟ ألــم يئن لك أن ترفع هــذا الشعار؟ وإذا كنت ستلزم الحكمة التي تراها
ّ
سيتكلم الـنــاس؟ ومتى
أنــت فــي السكوت ،وتـقــول السكوت مــن ذهــب! فمتى
ّ
يستذلوهم ،وأن يضـرب الله عليهم
سيصـرخون؟ ومتى سيقفون؟ .هل بعد أن
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ّ
الذلة والمسكنة؟ حينها يرى ّ
ً
كل يمني ما يؤلمه وال يستطيع أن
أيضا من عنده
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شيئا».
يقول ً

وأهمية
الجدية التي تتناسب مع خطورة المرحلة
السيد
وعندما لم يلمس
ّ
ّ
ّ

ـأم ــة تــؤلــم ك ـث ـيـ ًـرا ،وع ـمــل عـلــى أن
ه ــذا الـعـمــل الـعـظـيــم وم ــا يـمــثّ ـلــه م ــن ح ـلــول ل ـ ّ
ومما قال في (خطر دخول أمريكا
يستنهض الناس ليكونوا بمستوى
المسؤوليةّ ،
ّ

اليمن):

«إذا مــا كنت ألمسه عندما أتـحـ ّـدث مــع الـنــاس ،ومــع أنّ ـكــم ً
ً
فعل مــن أكثر
للقضية بأنّ ها ً
واقعية
قضية
فعل
وفهماّ ،إل أنّ كم لم تنظروا بعد
الناس وعـ ًـيــا،
ً
ّ
ّ
ّ
وخ ـط ـيــرة ،وأنّ ــه يـجــب أن يـكــون لـكــم مــوقــف ،لــم ألـمــس ذل ــك إل ــى الــدرجــة التي
ـأن ال ـق ـضـ ّـيــة ه ــي ت ـعــاطــف وص ــداق ــة واح ـت ــرام
أط ـم ـئـ ّـن إل ـي ـهــا ف ـع ـ ًـا .ي ـب ــدو ل ــي وك ـ ـ ّ

وتصديق من جهة ،لكن في الداخل ال ألمس بأنّ ه ً
مستقرا في قرارة
فعل أصبح
ًّ
ضده ،ال أن تسكت،
أنفسنا أنّ نا نواجه
وأن مواجهة الخطر هي أن تعمل ّ
خطراّ ،
ً
وتدس رأسك في التراب كالنعامة».
ّ

بأن ما ينتشل الناس من حالة الالمباالة هذه وعدم إدراك خطورة
ّثم ّأكد ّ
التحرك األمريكي ،وبــالــذات عندما ّيتجهون إلــى تغيير المناهج الــدراسـ ّـيــة وفق
ّ
ومما قــال في
ما يــر يــدون ،هو العودة إلــى القرآن الكريم؛
ِّ
ليقوم هــذا االعــوجــاج ّ
(آيات من سورة الكهف):

أي اعوجاج
«ال بـ ّـد أن يعود الـنــاس إلــى الـقــرآن ،هــذا الكتاب الــذي يـقـ ِّـوم ّ
في النفوس ،واآلراء ،والمفاهيم ،واألفكار ،والطرق ،وغير ذلك.
وحتى نفهم ّأن هناك اعوجاجات كثيرة ،فلننظر إلى َح َم َل َة العلم الذين ال
ّ
حتى في هذه اللحظة الخطيرة جـ ًّـدا عليهم ،وليس على
يتحركون ،وال
يضجون ّ
ّ
ّ

الكتاب فحسب .كتاب الله في نفسه قد حفظه تعالى ،لكن نحن بحاجة إلى
أن نحفظ أنفسنا ،ونحفظ الـتــزامـنــا ،واستقامتنا بــه .وإذا لــم نحفظ استقامتنا

معوجين في حياتنا ،وتصبح
قيم ،سنصبح
ّ
بااللتزام به ،والسير على هديه ،وهو ِّ
معوجة ّ
السيئة.
كل نتائج مواقفنا هذه
ّ
ّ

ينآرقلا عورـشملل هميدقت ةّيفيكو دئاقلا ديهشلا 
يهوديا للسيطرة على
توج ًها
كيف ال يعترضون ،وال
ًّ
يضجون على ّأن هناك ّ
ّ

مـنــاهــج المسلمين! أنــا أت ـصـ ّـور أنّ ـهــا عـنــد الـلــه كـبـيــرة ج ـ ًّـدا .إنّ ـهــا مـظـ ّـنــة أن يحصل
لألمة هذه ضـربات شديدة ،وهي في الوقت نفسه فضل عظيم لمن ينطلقون
ّ
بجدية».
يتبناها اليهود ّ
ليعارضوا هذه الفكرة التي ّ
ويقول:
ّ
يتغلب علينا اليهود ّإل بغبائنا ،هل
كنا أغبياء سيقهروننا بغبائنا .لم
«إذا ّ
تفهمون ما معنى هــذا؟ ألنّ نا دائـ ًـمــا ال نهتدي بالقرآنّ .
أؤكــد على كـ ّـل واحــد أن
األمريكيين الــذيــن قــالــوا :يــر يــدون مكافحة
يتحدث فــي هــذه النقطة ،أن يفضح
ّ
ّ
ّ
اإلرهاب فقط! هم يريدون احتالل ،وهيمنة ،وحرب للدين؛ وإل لما اتّ جهوا إلى

الحكومية التي فيها مئات اآلالف من الطالب ،أي
تغيير المناهج في المدارس
ّ
األيــام بثقافة مختلفة عن ثقافتنا وما
جيل وشعب بأكمله سيخرج في يــوم من ّ
ّ
معلوما؟.
إرهابيون .أليس هذا
المصلون بل
يتخرج منها
نريد ،ولن
ً
ّ
ّ

مهمة
هــذا مــا أرجــوه مــن كـ ّـل شخص؛ أن
يتحرك ويفضحهم .وهــذه نقطة ّ
ّ
ّ
األقل
المهمة فعلى
كنا قد وصلنا إلى درجة َّأل نتحدث عن النقاط
ًّ
جدا .وإذا ّ
ّ
نتحدث عن ذلك كمطلب.
نتوجه،
ّ
ّ

فهل نحن حـ ّـتــى اآلن ال نعي خـطــورة ذلــك وض ــرورة فضيحة األمــر يـكـ ّـيـيــن؟!

وما معنى الفضيحة؟ يعني علينا أن نفضح كالمهم مقاصدهم؛ فهم ال يريدون
أن يـحــار بــوا اإلره ــاب ،بــل يبغون االح ـتــال ،وح ــرب الــديــن نفسه ،وصـيــاغــة جيل
ويثقفونهم كما يــر يــدونّ ،
ّ
وإل
عبيدا لهم ،يهيمنون عليهم كما يــر يــدون،
يكونون
ً

لما اتجهوا إلــى الـمــدارس بهذا الشكل فــي العالم العربي ،وإلــى المناهج ،في

مصـر ،والسعودية ،وقطر ،والبحرين ،والكويت ،والعراق ،واليمن».

 -9أحداث الحادي عشـر من سبتمبر 2001م

سميت بــأحــداث الحــادي عشـر مــن سبتمبر،
جــاءت األح ــداث المشؤومة التي ّ
والتي ّ
السيد قبــل غيره ما تحمله
خطـط لـها الصهاينة منذ فترة طويلة ،وعــرف
ّ
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هــذه الـمــؤامــرة الخبيثــة جـ ـ ًّـدا مــن أه ــداف رهيبة للقضاء على اإلس ــام والـقــرآن،

96

وأنّ ها تهدف إلى احتالل مباشـر للمنطقة تحت عناوين زائفة وأعـ ــداء وهمـ ّـيين.
يقول (رضوان الله عليه) في محاضـرة (اإلرهاب والسالم):

«ف ــإذا كنتم أنتم ّ -أيـهــا اإلخ ــوة  -تفهمون ذلــك المخطط الــذي ينوي عليه
ألن المرحلة
األمريكيون ،فيجب علينا أن نسـير من اآلن في الجهة الصحيحة؛ ّ
ّ

ـريــة بـعــد ح ــادث (نـيــويــورك
طــويـلــة كـمــا قــالــوا هـ ــم .فعنـدما تـحـ ّـركــت الـقـطــع الـبـحـ ّ
عملية
وإن هذه
«إن المرحلة ستكون طويلةّ ،
وواشنطن) قال الرئيس األمريكيّ :
ّ
زمنا طــويـ ًـا» .خــال هــذا الزمن الطويل  -إنّ ــه الزمن الــذي قد رسموه
ستتطلب ً

ّ
يستغل تلك المرحلة
فإما أن نكون من
كافيا ألن يوصلونا إلــى أحـ ّـط مستوى ّ -
ً
الطويلة ألن يعودوا فينقلبوا على أدبارهم خاسـرين ،ونكون قد ّ
حققنا السالمة

ألنفسنا ولديننا ،وحافظنا على ديننا وكرامتنا ومصالح بالدنا ،فنرى أنفسنا في

ٌ
وإمــا نرى أنفسنا
األخير أعــزّ اء كرماء شـرفاء ،رؤوسنا مرفوعة ،ورايــة ديننا
عاليةّ ،
الفلسطينيون.
مما فيه
أسوأ ّ
ّ
كنا نسمع أولئك يقولون« :إنّ ها مرحلة طويلة» فإنّ نا من اآلن يجب أن
فإذا ّ

نحسب حساب ماذا يجب أن نعمل خالل تلك المرحلة الطويلة التي جعلوها

هي الزمن الكافي ،تحت غطاء قيادة أمريكا لمكافحة اإلره ــاب ،وتحت غطاء
كلمة «إرهاب»».

العمل الجهادي ومواجهة المخطّطات
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أو ًل -بداية العمل الجهادي
ّ
 -1الصـرخة سالح وموقف

ف ـ ـ ــي ي ـ ـ ــوم ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس  17ي ـ ـنـ ــايـ ــر 2002م وم ـ ـ ــن م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــام

الهادي  Qب ـمـ ّـران ،يعلن الـسـ ّـيــد حسين بــدايــة مــرحـلــة جــديــدة؛
والحرية والـكــرامــة ،مرحلة المواقف المش ّـرفة .من هناك يخاطب
مرحلة الـعــزّ ة
ّ
العالم ً
قائل في محاضـرة (الصـرخة في وجه المستكبرين):

«ن ـع ــود م ــن جــديــد أم ــام ه ــذه األح ـ ــداث ل ـن ـقــول :ه ــل نـحــن م ـس ـت ـعـ ّـدون َّأل

مستعدون للعمل ،فما هو الـجــواب على من
ساكنا؟ ثـ ّـم إذا قلنا :نحن
نحرك
ً
ّ
ّ
يقول« :ماذا نعمل؟».
أقول لكم ّأيها اإلخوة :اصـرخوا ،ألستم تملكون أصواتً ا لتنادوا بها:
«الله أكبر /الموت ألمريكا /الموت إلسـرائيل /اللعنة على اليهود /النصـر

لإلسالم»؟

أي واحد منكم أن يطلقها؟ بل شـرف عظيم لو نطلقها اآلن في
أأل يستطيع ّ

هــذه القاعة فتكون هــذه الـمــدرســة ،وتكونون أنتم ّأول مــن صـرخ هــذه الصـرخة
الـتــي بالتأكيد  -ب ــإذن الـلــه  -سـتـكــون صـ ــرخــة لـيــس فــي هــذا الـمـكــان وح ــده ،بل
وف ــي أمــا كــن أخ ــرى ،وس ـت ـجــدون مــن يـصـ ــرخ معكم  -إن ش ــاء الـلــه  -فــي مناطق
أخرى.

لكنها مــن وجهة
أليست سهلة وبسيطة ،وكـ ّـل واحــد بإمكانه أن يقولها؟ّ ،
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ّ
تشكل خطورة بالغة عليهم.
األمريكيين  -اليهود والنصارى -
نظر
ّ

م ـ ــاذا ن ـع ـم ــل؟ أض ـع ــف اإلي ـ ـمـ ــان أن نـ ـص ــرخ ،ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات ـن ــا ،ب ـع ــد ص ــاة

الجمعة ،وستعرفون ّأن هــذه الصـرخة مؤثرة من موقف المنافقين هنا وهناك

ليخوفوكم ،يتساءلون :ماذا؟ .ما هذا؟.
والمرجفين هنا وهناك
ّ

فاعلية عملك
أتعرفون؟ المنافقون والمرجفون هم المرآة التي تعكس لك
ّ
ألن الـمـنــافـقـيــن هــم إخ ــوان الـيـهــود وال ـن ـصــارىَ ﴿ :ألَمۡ
ض ـ ّـد الـيـهــود وال ـن ـصــارى؛ ّ
َ

َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ
ۡ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ ۡ ۡ َ
ب
تَر إ ِ ُل ٱلِين َنافقوا يقولون ِ ِلخ َوٰن ِ ِهم ٱلِين كف َروا م َِن أه ِل ٱلكِتٰ ۡ ِ
ُ
ٗ
ُ
ۡ ۡ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ َ ُ
ك ۡم َول نُ ِط ُ
يع فِيك ۡم أ َح ًدا أبَدا ِإَون قوت ِل ُت ۡم
لئِن أخ ِرجتم لخرجن مع
َلَ ُ َ َّ ُ ۡ
نصنكم﴾((( فحتى تعرفونهم أنتم اصـغــوا إلــى أثــر صـرختكم ،ستسمعون
الـمـنــافـقـيــن هـنــا وه ـنــاك عـنــدمــا تغضبهم ه ــذه الـصـ ــرخــة ،يـتـســاءلــون ل ـم ــاذا؟ أو

ترددوها.
ينطلقون
ليخوفوكم من أن ّ
ّ

مــا هــو هــذا األث ــر؟ .السخط الــذي يـتـفــاداه اليهود بـكـ ّـل مــا يمكن ،السخط

الــذي يعمل اليهود على أن يكون اآلخ ــرون مــن أبـنــاء اإلس ــام هــم البديل الــذي
يـقــوم بالعمل عنهم فــي مــواجـهــة أب ـنــاء اإلس ــام ،يـتـفــادون أن يــوجــد فــي أنفسنا

سخط عليهم ،ليتركوا هذا الزعيم وهذا الرئيس وذلك الملك وذلك المسؤول

وتلك األح ــزاب  -كــأحــزاب المعارضة فــي الشمال فــي أفغانستان ّ -
تتلقى هي
الجفاء ،والسخط ،وليبقى اليهود هم أولئك الذين يدفعون مبالغ كبيرة لبناء

صحية وهكذا ليمسحوا السخط .إنّ هم يدفعون المليارات من
مــدارس ومــرا كــز
ّ
أج ــل أن يـتـفــادوا الـسـخــط فــي نـفــوسـنــا ،إنّ ـهــم يـعــرفــون كــم سـيـكــون ه ــذا السخط
ً
ً
ً
ضدهم ،ويساهم
ومخيفا لهم،
مكلفا،
مهما في جمع كلمة المسلمين ّ
وعامل ًّ

ـاديــا وثـقــافـ ًّـيــا وعـلـمـ ًّـيــا ،هــم ليسوا أغـبـيــاء مثلنا ،يـعــرفــون ّ
كل
األم ــة اقـتـصـ ًّ
فــي بـنــاء ّ
شـيء».

((( سورة الحشر ،اآلية .11

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
ومما قاله في محاضـرة (اإلرهاب والسالم):
ّ

«إن ّأول ما يجب أن نعمله  -وهو ّ
أقل شيء  -هو :أن نردد هذا الشعار:
ّ

«ال ـل ــه أ ك ـبــر ـ ال ـم ــوت ألمــر ي ـكــا ـ ال ـم ــوت إلس ـ ــرائ ـيــل ـ الـلـعـنــة عـلــى ال ـي ـهــود ـ النصـر

ليتحدثوا دائـ ًـمــا عــن اليهود
يتحرك خطباؤنا أيـ ًـضــا فــي مساجدنا
إلس ــام» ،وأن
ّ
ّ
دائما عن
نتحدث
تحدث الله عنهم في القرآن الكريم ،وأن
ّ
والنصارى وفق ما ّ
ً

ه ــذه األح ــداث الـمــؤسـفــة حـ ّـتــى نخلق وعـ ًـيــا ل ــدى المسلمين ،ونـخـلــق وعـ ًـيــا في
نفوسنا».
وهـ ـك ــذا ،ع ـ ــزّ زت ه ــذه ال ـم ــؤام ــرات ل ــدى ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن ض ـ ـ ــرورة ال ـت ـحـ ّـرك

ـاد على أســاس رؤيــة قــرآنـ ّـيــة ،وكــأنّ ـهــا كــانــت نقطة الصفر الـتــي عرف
والعمل الـجـ ّ
والتصدي لهذه المؤامرة التي
السيد بأنّ ه قد آن األوان لتقديم المشـروع القرآني
ّ
ّ

لــم تـكــن ولـيــدة يــومـهــا بــل مــؤامــرات أ كـثــر مــن مئتي عــام كـمــا صـ ـ ّـرح هــو ،والعمل
مهما والـتـفـ ّـرغ لـهــذا المشـروع
األم ــة وتـ ــرك كـ ّـل عمل مهما كــان ًّ
على إنـقــاذ هــذه ّ

ـأم ــة م ــن خــالــه مـهـمــا كــانــت ال ـعــوائــق
اإلل ـه ــي الـكـبـيــر وت ـقــديــم ال ـع ــاج ال ـنــافــع ل ـ ّ

واألخ ـطــار فــي سبيل إيـجــاد ّأم ــة ال ـقــرآن واإلسـ ـ ـ ــام ،فهو يجـد فــي نفسه الكفاءة
والـقــدرة على تحقيق ذلــك بعون الله وتوفيقه ،ومـ ّـمــا قاله فــي هــذا الـشــأن في

(الـ ــدرس الـعــاشـ ــر مـعــرفــة ال ـلــه)« :ذل ــك أنّ ـنــا ولـيـ ــس دعـ ـ ــايــة ألنـفـسـنــا ال نـجــد في
الساحة ً
عمل بالشكل المطلوب إلنقاذ الناس من الضالل ....ونحن بحمد الله

تأهلنا إلــى أن يكون لنا عمل يكون له أثــر في مجال هداية الناس
ربمـا أنّ نا قد ّ
ّ
وإنقاذهم».
ّ
مقدمتها:
وحققت الصـرخة بهذا الشعار أعظم المكاسب والتي في ّ
أ.

إثــارة حالة السخط في نفوس الناس ضـ ّـد أمريكا وإسـرائيل واليهود
ّ
عدوهم الحقيقي.
يتذكرون
وجعلتهم
ّ

ب .كـمــا أنّ ـه ــا ق ـ ّـدم ــت أمــر ي ـكــا وإس ـ ــرائ ـيــل ،وم ــن يـقــف خـلـفـهــم م ــن الـيـهــود
وال ـن ـص ــارى عـلــى حـقـيـقـتـهــم وب ــال ــذات ال ـي ـهــود وك ـيــف يـجــب أن تـكــون

النظرة إليهم والتعامل معهم.
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هذا العمل.

د.

ً
بديل عن أسيادها.
تحركت
وفضحت السلطة العميلة التي ّ

ه.

ـربــى الجيش على أســاسـهــا ،وأنّ ـهــا
وفضحت العقيدة
القتالية الـتــي يـ ّ
ّ
دينية ّ
وإل لما انزعج من هذا الشعار.
ليست عقيدة
وطنية وال ّ
ّ

و.

ـوهــابـيـيــن الــذيــن انــزعـجــوا عـلــى أس ـيــادهــم؛ فـحــار بــوا هــذه
وفـضـحــت الـ ّ

ز.

وف ـض ـح ــت ك ـ ـ ّـل مـ ــن هـ ــو م ــرت ـب ــط ب ــأم ــر ي ـك ــا وإس ـ ـ ــرائـ ـي ــل مـ ــن األحـ ـ ــزاب

الصـرخة محاربة سافرة.

والقبلية وغيرها.
االجتماعية
والشخصيات
ّ
ّ
ّ
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يـ ّ
ـأن أخطر أنــواع الـخــداع الــذي مارسته
ـؤكــد
السيد حسين (رض ــوان الله عليه) بـ ّ
ّ
يسمى بتنظيم القاعدة ،وما يقومون به من أعمال
األمة هو ما
ّ
أمريكا على هذه ّ

األم ــة
األمـ ــة ،هــو أ كـبــر أن ــواع ال ـخ ــداع ال ــذي خــدعــت بــه ه ــذه ّ
تـخــدم أع ــداء ه ــذه ّ

وخ ــدع بــه الـعــالــم مــن قـبــل أمــر يـكــا وإسـ ــرائـيــل خــدعــة مــا زال ــت فــاعـلــة إلــى الـيــوم

بأن القاعدة هذه
وتقدم لهم أكبر الخدمات ،فقد استطاعوا أن
ّ
يصوروا للعالم ّ
ّ
انتشـرت من أفغانستان وأصبحت تصل إلى ّ
إرهابية
كل منطقة ،وتقوم بأعمال
ّ

تتحرك أمريكا ومن يدور في فلكها لمواجهة هؤالء أينما
حسب تعبيرهم ،وهنا
ّ
ّ
وتحتل الشعوب تحت ذريعة مواجهتهم.
كانوا،
ومـ ّـمــا ق ــال فــي (خـطــر دخ ــول أمــر يـكــا الـيـمــن )ّ :إن ـهــا فــي ال ــواق ــع كـمــا يـقــال:

يتربى فيها واحــد مــن الـقــاعــدة ،وفــي بيتكم
(قميص عثمان) (أنـتــم فــي قريتكم ّ
واحد من تنظيم القاعدة) وهكذا يصلون بتنظيم القاعدة إلى ّ
كل منطقة.
أي منطقة
ه ــم يـعـمـلــون عـلــى تــرحـيــل أش ـخ ــاص وتـمــويـلـهــم ل ـي ـســافــروا إل ــى ّ

(أن هناك في بالدكم تنظيم القاعدة،
مبر ًرا من خالل وجودهم فيهاّ ،
ليصنعوا ّ

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
َّ

َ

ََ َََ ُ ّ ُ
ِنك ۡم فإِنَّ ُهۥ م ِۡن ُه ۡمۗ﴾
ًإذا أنتم إرهــابـ ّـيــون) على قاعدة ﴿ومن يتولهم م
فإذا ّ
دام في بالدك واحد من تنظيم القاعدة ً
إرهابيون.
كلكم
ّ

(((

فما

السيد للعالم أهــداف الحادي عشـر من سبتمبر منذ اللحظة
لقد كشف
ّ
يسمى بتنظيم القاعدة ،ومن هم زعماؤه،
األولــى ،ومن يقف وراءه ،وحقيقة ما
ّ

فــي وقــت لــم يسبقه إلـيــه أحــد فــي هــذا الـعــالــم ،حسب مــا كـ ّـنــا نسمع ونشاهد
ّ
المعلمين):
ومن كالمه في دروس (لقاء
«األم ــر ي ـك ـ ّـي ــون ي ـخـ ّـط ـطــون م ـنــذ زم ــن ل ـح ــاالت م ـثــل هـ ــذه ،ل ـي ــوج ــدوا خلخلة
للتوسع ،ويعملون على
فــي الشعوب ،ويطرحوا عقائد ليست جـ ّـيــدة ،قابلين
ّ
ً
ّ
تأصيل لــإســام ،ألنّ هم
يشكل
توسيعهم ليس لبناء إســامــي صحيح ،وهــذا ال

ولكنهم
إرهابيون ،فيسهل توظيفهم واستغاللهم،
فيما بعد يقولون :هــؤالء هم
ّ
ّ
غثاء كغثاء السيل.
ع ـنــدمــا ي ـق ــول ــون ع ــن أح ــده ــم إرهـ ــابـ ـ ّـي ،ف ــذل ــك ذر ي ـع ــة ب ـن ـظــرهــم لـمـكــافـحــة

ـأن ال ــوه ــاب ـ ّـي ـي ــن ق ــد ص ـ ــاروا ف ــي م ـنــاطــق ك ـث ـيــرة ف ــي ال ـبــاد
اإلره ـ ـ ــاب .وس ـت ـجــد ب ـ ـ ّ

ـودي ــة
اإلسـ ــامـ ـ ّـيـ ــة ،ل ـك ــي ي ــدخ ــل األم ــر يـ ـك ــي ّ
أي م ـن ـط ـق ــة؛ ال ـي ـم ــن وم ـص ـ ــر وال ـس ـع ـ ّ
ـوه ــاب ـ ّـي ــة م ــوج ــودة ف ــي م ـع ـظــم ال ـب ـلــدان
وأف ـغ ــان ـس ـت ــان ب ــاس ــم اإلره ـ ـ ــاب .واآلن ال ـ ّ
اإلس ــام ـ ّـي ــة ،ول ــم ت ـكــن بــالـشـكــل الـ ــذي يـبـنــي الـمـسـلـمـيــن ب ـنــاء صـحـيـ ًـحــا فـيـكــونــون

أق ــوي ــاء ،وال بــالـشـكــل ال ــذي يـتــرك ال ـنــاس عـلــى أصـلـهــم ،وه ــم م ـعـ ّـدون مــن زمــان

للحالة هــذه ،يرتّ بون األم ــور بالشكل ه ــذا ..وكلمة إره ــاب هــذه ليست جديدة
ـاس ــا ،لـقــد ب ــدأت حــديــثً ــا تشتغل بشكل كبير ّ
وإل فـهــي مـنــذ زم ــن بـعـيــد ،أي
أس ـ ً

أخ ــذت ف ـتــرة حـ ّـتــى ب ــدأت تـسـتـخــدم كــوسـيـلــة لـتـهـمــة يـطــرحــونـهــا عـلــى ط ــرف آخــر

فيضـرب.
ُ

تـجــدهــم فــي مــواجـهــة الـيـهــود وال ـن ـصــارى ،وأمــر يـكــا وإسـ ــرائـيــل ال يــوجــد لهم

إسالمية ،وأطلقوا
فاعلية في الموضوع ،كانوا قد أقاموا في أفغانستان خالفة
ّ
ّ
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أعدادا كبيرة ،وفي
اإلسالمية ،والخالفة ،كانوا
تسميات أمير المؤمنين ،والدولة
ً
ّ
األخير تالشواّ ،
أعدادا كبيرة،
شكلوا هزيمة بشكل غريب في أفغانستان ،وكانوا
ً
ولديهم أسلحة.

في اليمن أيام وجود االتحاد السوفياتي وروسيا فيما بعد في أفغانستان،

حــركــة ه ـنــا ،ج ـهــاد ،ودعـ ــوة لـلـجـهــاد فــي سـبـيــل ال ـلــه ،وص ـنــاديــق فــي الـمـســاجــد،
بأن أمريكا كانت
وتبرعات ،ويرسلون الشباب إلى أفغانستان ،وفي األخير اتضح ّ
ّ

تتبنى هــذا ،بتوجيهات منها ويقيمون معسكرات بتمويل أمــر يـكــي ...واآلن لم
ّ

ألن أمريكا قد صارت موجودة هناك ،انتهى الجهاد ،وغلقوا
يعد هناك جهاد! ّ
الصناديق ،ولم يعد هناك جهاد في سبيل الله!».

ّ
ـأن
وأكـ ــد ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن (رض ـ ــوان ال ـلــه عـلـيــه) م ــن خ ــال القرآن الكريم َ ب ـ ّ
ۡ
ََۡ َۡ َ
اإلرهــابـ ّـي ـيــن الـحـقـيـقـ ّـيـيــن ه ــم ال ــذي ــن ق ــال ال ـلــه ع ـن ـهــم﴿ :ويسعون ِف ٱل ِ
ۡرض

َ

ف َس ًادا﴾

وأن هـ ــؤالء الــذيــن
وأنّ ـ ـه ــم م ـنــابــع اإلره ـ ــاب وج ـ ــذوره وم ــن ي ـص ـن ـعــونــهّ ،

إرهابيين وتنظيم قاعدة هم صنيعتهم ،وهم واحدة من طرق فسادهم
يسمونهم
ّ
ّ

تضمنت محاضـرته تحت عنوان (اإلرهاب والسالم)
وتضليلهم وجرائمهم .وقد
ّ
وغ ـيــرهــا م ــن ال ـم ـحــاض ـ ــرات ال ـحــديــث ال ـكــامــل والـتـفـصـيــل ال ـكــامــل لـحـقـيـقــة هــذه

وأن مــن أهــدافـهــم تعميم كلمة (إره ــاب) ونسبته إلــى أنــاس
الـمــؤامــرة الخبيثةّ ،
يرسخوا في مشاعرنا ّأن ثقافتنا  -التي هي ثقافة
محسوبين على اإلســام لكي ّ
قرآنية – هــي مــن تصنع اإلره ــاب ،وتقديم الجهاد فــي سبيل الله بــأنّ ــه إرهــاب،
ّ
ً
السيئة دلـيــا على تضليلهم وهجمتهم الشـرسة على
ويـقـ ّـدمــون هــذه الـنـمــاذج
ّ
اإلسالم الحقيقي األصيل.

ث ـ ّـم يـشـيــر ال ـسـ ّـيــد ف ــي م ـحــاضــرة (اإلرهـ ـ ــاب والـ ـس ــام) ّأن عـلـيـنــا ف ــي هــذه

دائما بأمريكا،
دائما إلى الحديث عن اإلرهاب ،ما هو ،ونربطه ً
المرحلة أن نبادر ً

وأن اليهود هم من يفسدون في
أنّ ها هي التي تصنع اإلرهــاب للناس
جميعاّ ،
ً
ـادا هــم مــن ي ـصـ ّـح أن ي ـقــال لـهــم إرهــابـ ّـيــون
األرض ،وم ــن يـسـعــى فــي األرض ف ـس ـ ً
إرهابا غير مشـروع.
ً

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
دائما عن الجهادّ ،
القرآنية،
وأل نسمح أن تغيب كلمة جهاد
نتحدث
وأن
ّ
ً
ّ
ليحل ّ
ّ
األمريكية.
محلها كلمة إرهاب
القرآنية؛
وتغيب كلمة إرهاب
ّ
ّ

َ
ُ
َّ
َ
وأن كـلـمــة إره ــاب الـقــرآنـ ّـيــة فــي قــولــه تـعــالــى﴿ :ت ۡره ُِبون بِهِۦ ع ُد َّو ٱللِ
ّ
ُ
ۡ
َ َ ُ َّ
(((
القوة ّ
بكل ما يستطيعون،
يعدوا
وعدوكم﴾ تعني ّأن على المسلمين أن ّ
ّ
الشكليات ،والمرابط التي هي في األخير ستزرع الهزيمة
حتى
بل وأن يلحظوا ّ
ّ
فسادا.
العدو وترهبه؛ ألنّ هم مجرمون ،ويسعون في األرض
في نفس
ً
ّ
للمسؤولية
 -3استشعاره
ّ

األم ــة بــدافــع الشعور
انطلق (رض ــوان الـلــه عليه) فــي عمله الـجـهــادي فــي إنـقــاذ ّ
ـأمــة عـمـ ًـا سـهـ ًـا وفــي
بــالـمـســؤولـ ّـيــة الـتــي يفرضها عليه واج ـبــه الــديـنــي ،وق ـ ّـدم لـ ّ

األمريكية
يرددونه كواجب ديني ومقاطعة للمنتجات
متناولهم عبارة عن شعار ّ
ّ

وتحرك في تثقيف
أئمة الكفر ومفسدي هذا العالم،
واإلس
ـرائيلية كموقف من ّ
ّ
ّ
تتحرك بحركة القرآن الكريم.
قرآنية
الناس بثقافة القرآن الكريم؛ ليكونوا ّأمة
ّ
ّ
السيد حسين (رضوان الله عليه) في محاضـرة (اإلرهاب والسالم):
يقول
ّ

«ون ـحــن عـنــدمــا نهتف بـهــذا الـشـعــار يـتــرافــق مـعــه تــوعـيــة كــامـلــة ،كـ ّـلـهــا تقوم

على أســاس ّأن منابع الش ّـر وجــذوره ،والفساد في األرض ،وإرهــاب عباد الله،
ـرية ّ
كلها هــم أولـئــك الــذيــن لعنهم الـلــه فــي القرآن الكريم،
والـظـلــم ،وقـهــر البش ّ
اليهود ،أمريكا وإسـرائيل ّ
وكل من يدور في فلكهم.
القرآنية بوعي.
المسؤولية
نتحمل
بد أن نكون واعين ،فاهمين ،علينا أن
ال ّ
ّ
ّ
ّ

ّأما إذا أصبحنا إلى درجة ال نعي وال نفهم ما يعمل اآلخــرون ،وال نعي وال نفهم
مما
خ ـطــورة مــا ي ــدور مــن حــولـنــا ف ـ ّ
ـإن ذل ــك يـعـنــي أنّ ـنــا سنعيش فــي حــالــة أس ــوأ ّ
نحن فيه .أال يعرف كـ ّـل واحــد منا ّأن ما يــدور في هــذا العالم من أحــداث ّ
كلها
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تدور على رؤوس المسلمينّ ،
ضد اإلسالم والمسلمين؟ أليس هذا
وكلها حرب ّ

106

جميعا؟».
شـيء مفهوم لدينا
ً

وفي حوار مع قناة (أبو ظبي) أثناء الحرب الظالمة في اتصال هاتفي كان

َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ٓ َ َ ۡ
نزلَا م َِن
«إن الـلــه يـقــول﴿ :إِن ٱلِين يكتمون ما أ
منـه هــذه الـفـقــرة ق ــالّ :
ۡ َ ٰ ُ ْ َ ٰٓ َ َ ۡ َ ُ ُ ُ َّ
ۡ َ ّ َ ٰ َ ۡ ُ َ ٰ ۢ َ ۡ َ َ َّ َّٰ
َّ
ُ
ٱللُ
ت وٱلهدى ِمن بع ِد ما بينه ل ِلن ِ
ب أولئِك يلعنهم
ٱليِن ِ
اس ِف ٱلكِت ِ
َ َ ۡ َ ُ ُ ُ َّ ٰ ُ َ
بالبينات والهـدى فمن واجبنا
ويلعنهم ٱللعِنون﴾ نحن نعتقد ّأن لدينا معرفة
ّ
نبين للناس ّأن هذه المرحلة التي
أمام الله  -ونحن يجب ّأل نخاف ّإل الله  -أن ّ
إلهية ،ونحن ننطلق من هذه
نحن فيها خطيرة حسب ما أعتقد ،مرحلة مؤاخذة ّ

اإللهية في القرآن بتبليغ الناس ،هذا هو شـيء أوجبه الله على من
المسؤولية
ّ
ّ
ۡ َ َ َ َّ ُ َ ٰ َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ َ ٰ َ َ ُ َ ّ ُ
َّ
َّ
ُ
لديهم معرفة ﴿ِإَوذ أخذ ٱلل مِيثق ٱلِين أوتوا ٱلكِتب لبيِننهۥ ل ِلن ِ
اس

ََ َ ۡ ُُ َُ

ول تكتمونهۥ﴾.

فهذا عملنا من البدايــة ِّ
نذكر الناس بالقرآن الكريم ،ومن منطلق قول الله

سبحانه لرسوله ﴿ :Pفَ َذ ّك ِۡر إ َّن َما ٓ أَ َ
نت ُ َ ّ ٞ
ِ

مذكِر﴾ ،ومــن ال يقبل ال نرغمه

يتوجه بتوجيهنا ،وال ّ
نفسقه .والتذكير
على ذلك ،وال نفرض عليه أن
ّ
نكفـره ،وال ّ
ـدوا ،ب ــل يـجــب أن ي ـكــون ه ـنــاك رؤي ــة تـقـ ّـدم
لـيــس م ـج ـ ّـرد أن نــذكــر ّأن ه ـنــاك ع ـ ـ ًّ
قضيتان:
يتحركون فيها .على هذا األساس ،كان أمامنا
عملية
للناس ،رؤية
ّ
ّ
ّ

القضية األولى :رفع شعار« :الله أكبر /الموت ألمريكا /الموت إلسـرائيل/
ّ
اللعنة على اليهود /النصـر لإلسالم».
ـرائيلية كواجب ديني».
األمريكية واإلس
القضية الثانية :مقاطعة البضائع
ّ
ّ
ّ
 -4احتالل العراق وأفغانستان

السيد حسين يتابع باهتمام كبير ما يجري من احتالل ألفغانستان والعراق
كان
ّ
وأن كـ ّـل مــا يـجــري هــو في
ومــا يـحــدث فيها مــن ظلم وقـهــر وانـتـهــاك للحرماتّ ،
ّ
تمتد
مخطط يهودي يهدف إلى إقامة مملكتهم التي يحلمون بها ،والتي
سياق
ّ
السيد حسين (رضوان الله عليه):
من النيل إلى الفرات؛ وهنا يقول
ّ

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
«إسـ ــرائـيــل تطمح إلــى الهيمنة الكاملة على الـبــاد اإلســامـ ّـيــة فــي مختلف
حقيقية من النيل في مصـر إلى الفرات
المجاالت ،وتطمح إلى أن تقيم لها دولة
ّ
ألن هذه الرقعة هي التي يعتقد اليهود أنّ ها األرض التي كتبها الله
في العراق؛ ّ

لـهــم ،وهــي أرض الميعاد الـتــي ال بـ ّـد أن تـكــون تحت سيطرتهم وبـحــوزتـهــم ،وأن

يقيموا عليها دولتهم».

اإلسالمية
األمة
ويتحدث
ّ
األمة قد عرفوا ّ
السيد حسين ّ
بأن حال ّ
بأن أعداء ّ
ّ
ّ
ّ
السيد حسين (رضوان الله عليه):
مخططاتهم فيقول
مهيأة لتنفيذ
ّ
ّ
ـأن بإمكانهم أن يضـربوا فــي الـحـجــاز كما ضـ ــر بــوا فــي أفغانستان،
«عــرفــوا بـ ّ

وأن يضـربوا في العراق كما ضـربوا في أفغانستان ،وأن يضـربوا في اليمن كما

ضـربوا في أفغانستان! ال أحد من الدول يمكن أن يعترض على ما تعمله أمريكا
ضد ذلك الشعب».
ّ

 -5خطورة المرحلة

األمــة متعطشة إليه؛ فهي
لقد كان هذا
التحرك هو ما تطلبه المرحلة ،وهو ما ّ
ّ
وخصوصا بعد أن فقدت
والحرية،
ّتواقة إلى عمل تذوق من خالله طعم العزّ ة
ّ
ً
ّ
األمل في األحــزاب ّ
ّ
الذل
وعلمانية ،وسئمت حالة
وقومية،
دينية،
ّ
بكل أنواعهاّ :

مهيأة لعمل ينتشلها من هذا المستنقع ،ويرفع
والهوان؛ لذلك كانت الساحة ّ
ّ
الذلة والخنوع ،ويزرع في نفسها األمل ً
بدل من حالة اليأس واإلحباط
عنها ربق

التي كانت مسيطرة على قلوب أبنائها.

السيد حسين (رض ــوان الـلــه عليه) فــي (ال ــدرس العاشـر مــن معرفة
يـقــول
ّ
الله):
ً
«وألنّ ـنــا ال نجد ً
عمل بالشكل المطلوب
فعل وليس ّادعــاء شـيء ألنفسنا

شيئا؟ هل تسمعون من
إلنقاذ الناس من الضالل ،هل تسمعون من التلفزيون ً

شيئا ،أو حركة أخرى؟.
اإلذاعات ً
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علمية منزوية على نفسها داخــل مركز ،أو
هناك حركات أخــرى ّإمــا حركة
ّ
علمية تعمل في جانب وتخرب في جانب آخر.»..
مسجد فقط ،أو حركة
ّ
ويقول في (خطر دخول أمريكا اليمن):
نطمئن إلــى ّأن عملنا قــد كــان  -إن شــاء الله  -بتوفيق
«ومــن جهة أخ ــرى،
ّ
ّ
تتطلبه الـظــروف؛
وأن عملنا هــو العمل الــذي
الـلــهّ ،أن عملنا هــو بتوفيق الـلــهّ ،

األمـ ــة ،وظ ــروف الـيـمــن ،ظــروفـنــا كمسلمين ،وواق ــع ديـنـنــا ،وواق ــع ّأمـتـنــا.
ظ ــروف ّ
أل ـيــس ه ــذا هــو مــا يـمـكــن أن نـكـتـشـفــه؟ فـهــل ا كـتـشـفـنــا أنّ ـنــا أخ ـطــأنــا  -كـمــا يـقــول

اآلخرون  -أم اكتشفنا أنّ نا بحمد الله على صواب ونحن نعمل هذا العمل؟.

ًإذا ه ــذا مــا يــز يــدنــا يـقـيـ ًـنــا ،وه ــذا  -فيما أعـتـقــد  -هــو مــن ال ـب ـشــارات التي

ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ
قال الله فيها عن أوليائه﴿ :ل َ ُه ُم ۡٱلبُ ۡ َ
ش ٰ
ى ِف ٱليوة ِ
ٱدلن َيا َو ِف

ٱٓأۡلخ َِرة ِۚ﴾(((؛

البشارات تأتي  -أحيانً ا  -بشكل طمأنة لك في أعمالك أنّ ها أعمال صحيحة،
ّ
ّ
ّ
ويتطلبها
ويتطلبها الــزمــن،
تتطلبها الـمـشـكـلــة،
مستقيمة ،وأنّ ـهــا األع ـمــال الـتــي
الواقع».

الضيق
 -6تجاوزه للنطاق المذهبي
ّ

األم ــة بثقافة القرآن الكريم بـعـيـ ًـدا عن
لقد سعى (رض ــوان الـلــه عليه) لتثقيف ّ
مهيأة
النطاق المذهبي
الضيق الذي مزّ ق كيان هذه ّ
األمة ،وجعلها ّأمة مخترقة ّ
ّ
وقابلة لالقتتال والتناحر مــع بعضها البعض ،ودعــاهــا إلــى أن تـعــود إلــى األفــق

القرآنية الشاملة ،الثقافة التي تبني ّأمــة واحــدة
األرحــب واألوس ــع ،إلــى الثقافة
ّ
والتحدي.
قوية في مواجهة أعدائها قادرة على الصمود
ّ
ّ
وتـ ـن ــاول واق ـع ـه ــا وم ـشــا ك ـل ـهــا م ــن م ـن ـظــور ق ــرآن ــي وق ـ ـ ّـدم ال ـح ـل ــول م ــن خــال

ذلكّ ،
وقوية ال يستطيع
بأن الثقافة الصحيحة قادرة على بناء ّأمة عظيمة
وأكد ّ
ّ
األمة هو إصالح أبنائها ،وإصالحهم
أعداؤها كسـرهاّ ،
وأن الطريق إلصالح واقع ّ
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تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
يــأتــي عبر الثقافة الصحيحة الـبـ ّـنــاءة ،الـتــي تبني المجتمع وتبني الحياة وتجعل
وصحيحا
حكيما
ـومــا ،ومــع الــواقــع بـكـ ّـل مــا فيه
ً
ً
تعاطي المجتمع مــع الـحـيــاة عـمـ ً
يغيروا ما بأنفسهم).
يغير ما بقوم ّ
وعلى قاعدةّ :
حتى ّ
(إن الله ال ّ

تـحـ ّـرك ّ
بكل جـ ّـد واهـتـمــام ،وببصيرة عالية بهذا المشـروع الثقافي الكامل
يتضمن حـلـ ً
حقيقية مــن عند الـلــه فــي هــدايـتــه العظيمة لـعـبــاده .وكــان
ـول
الــذي
ّ
ّ
يمتلك ثقة عالية بالقرآن الكريم ،وأنّ ــه كتاب مرتبط بواقع الحياة ونظام شامل
ّ
لمجرد «الـثــواب والــوعــظ» .وقـ ّـدم مــن خــال القرآن
لكل مناحي الحياة ،وليس
ّ

ً
ألمتنا ومشاكلها ،ودعــا الجميع
ثقافيا
ـرحــا
الكريم طـ ً
ملتصقا بالهموم الكبرى ّ
ًّ
ّ
ً
كامل ،وبتأمل وإنصاف والــدخــول معه في
اطالعا
لالطالع على هــذا المشـروع
ً

حوار قبل الحكم عليه.

ـريــا ،وهــو يـنــادي بضـرورة
وهـكــذا ،ق ـ ّـدم مـشـ ـ ً
ـروعــا قــرآنـ ًّـيــا واضـ ًـحــا ،ولـيــس سـ ـ ًّ

األم ــة
ال ـعــودة إل ــى ثـقــافــة القرآن الكريم ،وتصحيح الــوضــع ال ـســيء الـقــائــم ل ــدى ّ
على هــذا األس ــاس ،باعتبار ّأن منشأ الخلل ثقافي ،والتصحيح الثقافي يجعل
القرآن الكريم فوق ّ
األمــة من جديد ،ويصلح الخلل
كل ثقافة ،وهو الــذي يبني ّ

األمة إلى أن تكون
الموجود لدى الجميعّ ،
ويربي تربية صحيحة سليمة ،ويوصل ّ
ـام ،ويجمع
فــي مستوى مواجهة الـتـحـ ّـديــات الـتــي تواجهها ،ويصلح وضعها ال ـعـ ّ
ـأن ّ
كل
كلمتها،
ويوحد صفوفها ،ويعيدها إلــى األلفة واألخـ ّـوة الصادقة ،ويــرى بـ ّ
ّ

شــؤون الحياة ال تصلح وال تستقيم ّإل باتباع تعاليم الـلــه الـتــي هــي مــن منطلق

األم ــة
رح ـم ـتــه وحـكـمـتــه وع ـل ـمــه ،وه ــو م ـلــك ال ـس ـم ــوات واألرض .وم ــع اخ ـت ــاف ّ
ـإن مــا يـحـ ّـل هــذا االخـتــاف الــذي لــه أثــره الـسـ ــيء فــي نـشــوء ثقافات
الثقافي ،فـ ّ
مغلوطة وأفـكــار مسمومة ورؤى مــدســوســة أضـ ـ ّـرت بــواقــع ّأمـتـنــا هــو الـعــودة إلى
القرآن الكريم ،كـتــاب الـلــه ال ــذي ال يــأتـيــه الـبــاطــل مــن بـيــن يــديــه وال مــن خلفه،

المذهبية وغيرها.
العصبية
بعيدا عن
ولكن بشكل صحيح
ً
ّ
ّ

ّ
ـأن نـشــاطــه وحــرك ـتــه ف ــي هــذا
وأكـ ــد ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن (رض ـ ــوان ال ـلــه عـلـيــه) بـ ـ ّ

بقوة السالح ،وال يستخدم
المشـروع الثقافي بشكل سلمي ال يفرضه على أحد ّ
لـغــة الـتـفـسـيــق وال الـتـكـفـيــر ،ويـكـتـفــي بـتـقــديــم ال ـم ـش ـ ــروع اإلل ـه ــي؛ ثـقــافــة القرآن
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سلمية ،نــادى
عملية بطريقة
عمليا ضمن مشـروع عملي وخـطــوات
أنّ ــه تـحـ ّـرك
ّ
ّ
ًّ
بــه ،وقـ ّـدمــه ضمن دروس ومـحــاضـ ــرات منها شـعــار (الـلــه أ كـبــر -الـمــوت ألمريكا-

الـمــوت إلسـرائيل -اللعنة على الـيـهــود -النصـر لــإســام) والــدعــوة إلــى مقاطعة

ـرائيلية ،والتوعية النشطة في مواجهة التضليل اإلعالمي
األمريكية واإلس
البضائع
ّ
ّ
يشنه أعــداء
والتسميم الثقافي والمسخ األخــاقــي والـفـســاد االقـتـصــادي الــذي
ّ

األمة عليها.
ّ

 -7أعظم مشـروع وحدوي

األم ــة فــي الماضـي والـحــاضـ ــر هــو حــالــة الـتـمــزّ ق والـتـفـ ّـرق التي
مــن أعـظــم مـعــانــاة ّ
أي رقم.
األمة وأضعفتها وجعلتها ّأمة ال قيمة لها في الحياة ،وال تمثّ ل ّ
ضـربت ّ

التفرق والتمزّ ق قد أصبحت ثقافة داخل الموروث الثقافي
والمشكلة ّأن حالة
ّ
يتعبدون الله بــه ،وهــذا من أغــرب ما حصل داخــل هذه
دينا
ـأمــة ،وأصبحت ً
لـ ّ
ّ

السيد حسين (رضــوان
القضية حظيت باهتمام
ـإن مثل هــذه
األم ــة؛ ولــذلــك فـ ّ
ّ
ّ
ّ
مهم من مبادئ اإلســام وعن
كمبدأ
ة
اإلسالمي
الوحدة
عن
ث
فتحد
عليه)
الله
ّ
ّ
ّ

األمة.
عالقتها
بمسؤولية ّ
ّ

وفرقتها
ـس الـسـ ّـيــد حسين أن يـنــاقــش األس ـبــاب الـتــي مــزّ قــت ّ
األم ــة ّ
ولــم يـنـ َ
منهجية
مبي ًنا هــذه الثقافات المغلوطة وبعدها عــن ديــن الله وعــن
ّ
وأضعفتها ّ

قدمه
لألمة أعظم مشـروع وحــدوي من خالل ما ّ
الله في كتابه العزيزّ ،ثم قـ ّـدم ّ
ال ـلــه سـبـحــانــه وتـعــالــى فــي القرآن الكريم ل ـع ـبــاده ،وه ــو مـشـ ــروع قــابــل للتطبيق
ويكون الله معه.

اإليمانية):
المهم في (الوحدة
السيد حسين حول هذا الموضوع
يقول
ّ
ّ
ّ
«قضية الوحدة؛ وحدة المسلمين ،ووحدة المؤمنين هي مبدأ من مبادئ
ّ
أي تشـريع
أو
الله،
ـن
ـ
ي
د
مبادئ
من
مبدأ
أي
هناك
ـان
ـ
ك
وإذا
ة،
المهم
ديــن الله
ّ
ّ
ّ

مــن تـشـ ــر يـعــاتــه ،هــو ال ــذي يــرســم طــر يـقــة أدائـ ــه ،فـكـيــف يـمـكــن أن يـتــم رس ــم هــذا
نؤديه نحن؟
المبدأ ،وكيف ّ

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
توحدنا،
توحدوا هكذا! رسم الطريقة التي على أساسها يكون ّ
ولم يقل لنا ّ

ً
كبيرا عــن مسألة االنقسام التي عليه المذاهب،
اختالفا
وهــي طريقة تختلف
ً
ضد
فيجتمعوا
جميعا ،وكـ ّـل واحــد على مــا هــو عليه ،وكـ ّـل واحــد على مذهبه ّ
ً

أعداء اإلسالم!.

ـأن وحــدة من هذا النوع غير ممكنة ،وإذا كانت ممكنة فهل
الواقع شهد بـ ّ

يتوحدوا؟
تجعلها األحداث ممكنة؟ ولو قلنا ممكنة فمتى يريدون أن
ّ

إيمانية
الــوحــدة اإليـمــانـ ّـيــة ،أو الــوحــدة المطلوبة مــن عـبــاد الـلــه هــي وح ــدة
ّ
تقوم على منهج واحــد ،وخـ ّـط واحــد ،وقـيــادة واحــدة ،قــال الله سبحانه وتعالى

َ َۡ

ُ ْ َۡ

َّ َ ٗ َ َ َ َ ُ ْ

ل ٱلل ِ جِيعا ول تف َّرق ۚوا﴾(((».
في القرآن الكريم﴿ :وٱعت ِصموا ِبب ِ
ويقول في (الدرس الثاني من سورة آل عمران):

ْ
ْ
َ ۡ
ۡ
َّ
ٱللِ َج ٗ
ِيعا﴾ ّ
يؤكد الله في عبارة﴿ :و
ٱع َت ِص ُموا﴾
﴿ َوٱع َت ِص ُموا ِبَ ۡب ِل
َ ٗ
فيها (واو الـجـمــاعــة) ال ــذي يــوحــي باعتصام الجميع ،ثـ ّـم ﴿جِيعا﴾ تأكيد من
ََ ََ ُ ْ
جــديــد﴿ ،ول تف َّرق ۚوا﴾ تأكيد مــن جــديــد بالنهي عــن الـتـفـ ّـرق ،ثــاث عـبــارات

تتحرك في مواجهة أعــداء الله،
أي ّأمة
توحي
بأهمية وحدة المسلمين ،وحدة ّ
ّ
ّ
وحدة تقوم على أساس االعتصام بحبله ،اعتصام جماعي بحبله.

ه ــذا الـتــأ كـيــد مــن قـبــل الـلــه سبحانه وتـعــالــى يــوحــي بــل ي ـ ّ
ـدل بـمــا ال غبار

ّ
يتحقق لها االعتصام بحبل
ألي ّأمــة في أن
أن هــذه
عليه ّ
القضية ال بـ ّـد منها ّ
ّ
تتوحد لتكون في مستوى أن يسود فيها دين الله ،وأن تواجه أعداءه
الله أن
ّ

التفرق في حياتنا ،كيف تضيع كثير من قيم الدين في
الله .ونحن نلمس آثار
ّ
حياتنا .ليس شـيء من أسباب ضياعها ّإل تفرقنا ،تسود قيم فاسدة ،يسود

الضالل ،يسود الظلم ،تحدث ظواهر كثيرة من الفساد والظلم ،وليس هناك
تفرقنا ،ألـيــس هــذا وارد
سبب صـريح فــي سيادتها فــي أوس ــاط المجتمع ّإل ّ
وحاصل؟.
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السيد:
وأكد
ّ
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ـام (مسلمين)؛ هذا
«أنّ ــه ال بـ ّـد أن يـتـحـ ّـرك المسلمون تحت الـعـنــوان ال ـعـ ّ
المذهبية
االســم الــذي سـ ّـمــاهــم بــه أبــو األنـبـيــاء إبراهيم  Qبـعـيـ ًـدا عــن األطــر
ّ

ـاج ــا لتلك
ال ـضـ ّـي ـقــة ال ـت ــي رش ـح ــت ع ــن ت ــرا ك ـم ــات األخـ ـط ــاء ال ـث ـقــافـ ّـيــة وك ــان ــت ن ـت ـ ً

األمة».
االنحرافات داخل هذه ّ
 -8الصـراع الشامل

عسكريا فقط،
ـراعا
ّأكد
السيد حسين ّ
بأن الصـراع في هذه المرحلة لم يعد ص ً
ًّ
ّ
ـراعا في ّ
كل مجاالت الحياة؛ ولذلك ال
بل أصبح صـراع ّأمــة ،صـراع حضارة ،ص ً

األم ــة أن تـ ّـتـجــه نـحــو اال ك ـت ـفــاء ال ــذات ــي لتعتمد عـلــى نفسها فــي مجال
ب ـ ّـد لـهــذه ّ
تهتم
فتهتم بــالــزراعــة والتصنيع فــي كـ ّـل الـمـجــاالت؛ العسكري وغـيــرهــا.
غــذائـهــا
ّ
ّ
بالتصنيع في مختلف األشياء التي يحتاجها الناس لتكون بمستوى المواجهة،
تـهـتـ ّـم أن تـنـشــئ ج ـيـ ًـا ي ـعــرف كـيــف يـنـظــر إل ــى ال ـغ ــرب ،يـصـ ـ ّـرح بــال ـعــداء ألمــر يـكــا،
وإسـرائيل.

ـأن األمــر يـكـ ّـيـيــن اآلن ال يـسـتـخــدمــون الـجــانــب الـعـسـكــري ّإل بـعــد أن
وق ــال ب ـ ّ
النفسية التي يحملها العرب،
ونبه إلــى خطورة
ّ
ينتصـروا في الجوانب األخــرىّ ،
وه ــي أنّ ـهــم ال يــدركــون أهـ ّـمـيــة مـثــل ه ــذه ال ـجــوانــب الـتــي هــي وســائــل مـهـ ّـمــة في

وخصوصا في هذه المرحلة.
وأهم من الصـراع العسكري
الصـراع،
ً
ّ

األمـ ــة
اس ـت ـش ـعــر ال ـس ـ ّـي ــد ح ـس ـيــن بـ ــدر ال ــدي ــن ال ـح ــوث ــي خـ ـط ــورة م ــا ت ـم ـ ّـر ب ــه ّ
ّ
معرضة
اإلسالمية ومــا تعيشه من
الذلة والـهــوان على أيــدي أعدائها ،وأنّ ها ّأمــة ّ
ّ

لـلـسـخــط اإلل ـهــي نـتـيـجــة لـبـعــدهــا عــن اإلسـ ــام ال ـم ـحـ ّـمــدي األص ـيــل وتـخـ ّـلـيـهــا عن
المسؤولية التي ّ
كلفها الله بها .ومن خالل القرآن الكريم ،كشف األسباب التي
ّ

األمة
السيئة ،وكشف واقع
األمة إلى هذه الحال
ّ
العدو التاريخي لهذه ّ
أوصلت ّ
ّ

العدو التاريخي والمستقبلي
يكتف بكشف هذا
التي تعيش تحت أقدامه ،ولم
ِ
ّ

اإلسالمية ويهديها إلى سبيل الرشاد
األمة
األمة فحسب ،بل انطلق ّ
يوجه ّ
لهذه ّ
ّ
م ــن خ ــال القرآن الكريم ويـسـتـنـهــض ال ـه ـمــم ،وي ـش ـ ّـد ال ـع ــزائ ــم ،وي ـب ـعــث األم ــل

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
فــي النفوس اليائسة بعد أن عمل على كشف ز يــف وخـطــورة العقائد الباطلة

ضحية لـهــا ،والـتــي ينبذها كـتــاب الله،
األم ــة
والـثـقــافــات المغلوطة الـتــي كــانــت ّ
ّ
األمة إلى ما ّ
تتمسك به باعتبار ذلك
دلها إليه النبي  Pبأن
وضـرورة أن تعود ّ
ّ
حتى ال ّ
تضل وال تضيع.
األمة؛ ّ
هو المخرج الوحيد لهذه ّ

ـدو وأه ــداف ــه الـشـيـطــانـ ّـيــة وم ــؤام ــرات ــه الـشـ ــر يــرة
وع ـمــل عـلــى كـشــف مـكــر ال ـع ـ ّ
األم ــة إلــى تاريخها في
وبيناته لـيـ ًـا ون ـهـ ًـارا وسـ ـ ًّـرا وإعــانً ــا ،ويعيد ّ
ببصائر الـقــرآن ّ
تحول الحفاة الفقراء المستضعفون الذين كانوا
عهد رســول الله  ،Pوكيف ّ
يقتاتون الخبز الـيــابــس إلــى رســل الـحـضــارات اإلســامـ ّـيــة فــي الـعــالــم ،وأصبحت
مـ ّـكــة تـلــك الـقــر يــة الـمـنـسـ ّـيــة فــي الـعــالــم إل ــى رائـ ــدة ال ـح ـضــارات وعــاصـمــة لحركة
التحرر في ّ
كل أنحاء العالم.
ّ

وكيف هي حالنا اليوم عندما ابتعدنا عن مواقع العزّ ة والكرامة والشـرف،

وحينما عزلنا القرآن وقرناء القرآن ،وحينما أصبحت آيات القرآن الكريم كآيات
ّ
والتملص والتفسير الخاطئ ،بــل حذف
الجهاد وأحكامه عندنا موضع التبرير
الجهاد مــن ميثاق ّ
اإلسالمية
األمــة
منظمة المؤتمر اإلســامــي على أيــدي زعـمــاء ّ
ّ
ـدو؛ حينها تـغـ ّـيــرت الـمـعــادلــة وأصـبـحـنــا منهزمين نعيش
كـخـيــار لـلـصـ ــراع مــع ال ـع ـ ّ
تحت أقدام من ضـرب الله عليهم ّ
الذلة والمسكنة.
ّ
ـامــا وشــامـ ًـا
األم ــة عـ ًّ
وأك ــد أنّ ــه ال بـ ّـد أن يـكــون مـشـ ــروع الـمــواجـهــة مــع أع ــداء ّ

الضيقة التي هي من أسباب
اإلقليمية
الطائفية أو
المذهبية أو
بعيدا عن األطر
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ومما قال في (الدرس الثاني من مديح القرآن):
األمةّ .
ضياع هذه ّ
«اآلن ن ـق ــول :ن ـثـ ّـقــف أنـفـسـنــا ث ـقــافــة نـسـتـطـيــع أن ن ــواج ــه ال ـح ــرب ال ـتــي هي

حرب على اإلســام ،والمسلمين ،ليس فقط في لبنان ،أو إيــران ،أو العراق ،أو

السعودية ،أو اليمن ،أو غيرها من المناطق.

ـإن ّأول شـ ــيء تنظر إلـيــه هــو مــاذا
ه ــذه قـضـ ّـيــة فــرعـ ّـيــة داخ ــل مـشـ ــروعــك .ف ـ ّ
عامة على اإلسالم والمسلمين؟ً .إذا،
العدو؟
يريد
ّ
ّ
العدو الذي هجمته هجمة ّ
مــا ّ
لصد
والشمولية
العمومية،
يفكر هــذا ،مــا يــواجــه هــذا ّإل نظرة تحمل نفس
ّ
ّ
ّ
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ـدو في
أي حــركــة إس ــام ،ومسلمين ،تـ ّ
ـدو؛ ّ
ـؤهــل نفسها لـتــواجــه مـشـ ــروع الـعـ ّ
ال ـعـ ّ
ّ
يتطلع إلى ما هو أبعد
تعليمية،
العدو عن مناهج
يتحدث
طرحه .الحظ عندما
ّ
ّ
ّ
ـوديــة ،فــي الـعــراق،
مــن المواجهة
يغير الفكر ،فــي الـسـعـ ّ
ّ
العسكرية،هو يــر يــد أن ّ
اإلسالمية.
حربه حرب الثقافة
ّ
يبرر
عندما يــأتــي فــي التلفزيون مـثـ ًـا مــن قـنــاة الـجــز يــرة ،أو مــن ّ
أي منطقة ّ

قضية أخ ــرى ،هــل أنــت فــي األخـيــر تــراهــا مرتبطة بوطن
ينمق
معينة ،أو ّ
ّ
قضية ّ
ّ
ـربــا عـلــى مـفـهــوم إســامــي ،وثـقــافــة إســامـ ّـيــة؟ .نـحــن اآلن في
ـ
ح
ـا
ـ
ه
ـرا
ـ
ت
أو
ـن؟
ـ
مـعـ ّـي
ً
وقت يجب أن يكون لدينا حرص على أن ّ
ونتخذ
نتثقف ثقافة إسالمية،
قرآنيةّ ،
ّ
قرآنيا .والقرآن هو الذي ّ
ً
يعلمك كيف تكون نظرتك ،وأين حدود نظرتك،
موقفا
ًّ
ّ
العدو».
يتطلبه مواجهة
القرآن نفسه .وهذا هو ما
ّ

شمولية الدين
-9
ّ

تضمنها القرآن
السيد حسين (رضــوان الله عليه) الخطوط العريضة التي
قـ ّـدم
ّ
ّ
ـويــة
ـريــة والـتــر بـ ّ
ـاديــة والـعـسـكـ ّ
الكريم فــي كـ ّـل م ـجــاالت الـحـيــاة الـسـيــاسـ ّـيــة واالق ـت ـصـ ّ

الشمولية التي
األمــة يجهلون
واإلعالمية
والصناعية
موضحا ّ
ً
بأن الكثير من أبناء ّ
ّ
ّ
ّ
وأن القرآن الكريم كما قــال الله عنه:
للحياة،
نظرته
ـي
ـ
ف
الكريم
القرآن
قدمها
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
ُ
ٗ
َ
ۡ
ۡ
ٰ
ّ
وبكل ما تعنيه الكلمة.
ِك شءٖ﴾
﴿ت ِبينا ل ِ
بشموليته وكماله،
السيد من خالل طرحه على تقديم اإلسالم
لذلك عمل
ّ
ّ
وأن المسلمين يجب أن يثقوا بهذا القرآن الذي هو تفصيل ّ
لكل شـيء وهدى
ّ
ً
األمة في ّ
قدموا اإلسالم
كل مجاالت حياتها،
محمل أولئك الذين ّ
ّ
ورحمة لهذه ّ

المسؤولية فــي النظرة الهابطة التي تـ ّ
ـولــدت لــدى أبناء
ناقصا ومـشـ ّـو ًهــا
للناس
ً
ّ
ً
مفصول عن شــؤون حياتهم أنّ ه
األمــة وعــدم ثقتهم بهذا الدين الــذي قـ ّـدم
هــذه ّ

يـمــثّ ــل ال ـحـ ّـل وال ـم ـخــرج بـسـبــب الـتـقــديــم الـنــاقــص ل ـه ــؤالء ،وع ـمــل عـلــى أن يـقـ ّـدم
جديرا بأن يثقوا به ويعتمدوا عليه.
دينا
األمة باعتباره ً
اإلسالم في نظر ّ
ً

شمولية اإلسالم حول اآلية الكريمة
يتحدث عن
ومما قاله في ذلك ،وهو
ّ
ّ
َۡ ٗ ّ ّ ُّ َ
ۡ
األول من مديح القرآن):
(الدرس
في
ء
ش
ِك
﴾
ٖ
ّ
﴿ت ِبيٰنا ل ِ

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
«القرآن الكريم كتاب حياة شاملة ،يهدي الناس في كـ ّـل مجاالت الحياة
وشــؤونـهــا ،ولـيــس فقط إلــى الـجــانــب اإليـمــانــي الـعـبــادي الــروحــي ،وإنّ ـمــا فــي ّ
كل

َۡ ٗ ّ ُّ َ

ۡ
بدءا من الله
مما
ِك شءٖ﴾ ّ
يصح أن يقال له شـيءً ،
ّ
مجاالت الحياة ﴿ت ِبيٰنا ل ِ
الذي معرفته رأس ّ
جدا ،معرفة
يعرفه بشكل يكون لها أثر كبير ًّ
كل شـيء ،معرفة ِّ
ً
لكل شـيء»« ،هدى»« ،تبيانً ا ّ
«تفصيل ّ
لكل شـيء».
شبه كاملة .فهو

ّ
يتحكم في
وكـمــا قلنا ســابـ ًـقــا ّإن الــديــن لــه عــاقــة فــي كـ ّـل شــيء لــدرجــة أن
تصميم بـيـتــك ،وف ــي التصميم الـهـنــدسـ ــي لـعـمــارتــك ،وف ــي ال ـفــارق مـثـ ًـا مــا بين

تصميم البيوت للسكن ً
اإلسالمية وفــي الغرب؛ أنــت تلمس أثر
مثل في البالد
ّ
هنا للثقافة.
تصمم البيت على أســاس أن يكون فيه ّ
شقتان ،شقة معزولة للنساء
هنا
ّ
هـنــاك الـمـطـبــخ وال ـح ـمــام بـكـ ّـل حــاجــاتــه عـلــى ح ــدة ،ومــدخــل مــن ه ـنــاك ،وشـ ّـقــة

يصممون بهذا الشكل ،بيت واســع،
الغربيون ال
ـاصّ .أمــا
بالرجال ومدخلها خـ ّ
ّ
ّ
حـجــرة واس ـعــة ،ام ــرأة تـخــرج مــن هـنــا ،وتــدخــل مــن ه ـنــاك ،وب ــاب لـكـ ّـل مــن يأتي
يدخل منه.

معينة،
حتى اإلنـفــاق في منزلك،
الدين كذلك يتناول ّ
نوعيته في مرحلة ّ
َ َّ َ َ ٓ َ َ ُ ْ َ ۡ ُ ۡ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ َ َ َ َ ۡ ّ َ َ ٰ َ ََ
ٗ
سفوا ولم يقتوا وكن بي ذل ِك قواما﴾.
كميته ﴿وٱلِين إِذا أنفقوا لم ي ِ
ّ
الـقــرآن ً
يوجهك ليكون واقـعــك على النحو
مثل يـقـ ّـدم قائمة مــن األغــذيــةّ ،

الـفــانــي؛ فــي إنـفــاقــك ،فــي تـصـ ـ ّـرفــاتــك وغـيــر ذل ــك .فــالـمــؤمـنــون عـنــدمــا يكونون

مـ ّـتـقـيــن ،ي ـت ـحـ ّـركــون ،وي ـه ـتـ ّـمــون ،وي ـعــرفــون ّأن ال ـحــركــة تـحـتــاج إل ــى م ــال لـكــن دون
قضية يريد أن ّ
يوفر لها من الفائض المتاح في سبيل
إسـراف وال تقتير؛ فعنده
ّ
الله.

والمسؤولية التي ربطك القرآن بها
حاجيات اإلنسان واسعة من جانب،
ّ
ّ
تصنع ،أن تــزرع ،أن تعمل
أن
المجاالت،
ـذه
ـ
ه
كل
في
ك
تتحر
أن
عليك
تفرض
ِّ
ّ
على أن يكون لديك خبراء ومهندسون يشتغلون ويبدعون في كـ ّـل المجاالت؛
في إنشاء معاهد للبحوث والــدراســاتّ ،أل يسبقك اآلخــرون إلــى شـيء ،تكون
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تهتم ببناء ّأمة متكاملة.
وفي غيرها ،أن
ّ

وتجد في ّ
كل واحدة من هذه اإلنجازات والمحاوالت الله تعالى .فعندما

اإللهية ،والبشـرى
يتلمس التأييد والبركة
يتحركون في ّ
أي مجال من المجاالت ّ
ّ
ّ
َُۡ َ ٰ ُۡۡ
َ
يتلمس ً
ِ
أيضا مظاهر معرفة الله ،مظاهر
،
﴾
﴿
هنا:
قال
التي
ِني
ن
م
ؤ
م
ِل
ل
ى
ش
ب
و
ّ
قدرته ،مظاهر رحمته ،مظاهر رعايته ،مظاهر تدبيره ،وغيرها.

فالدين يمأل الحياة ّ
تفصيلية
كلها ،والتبيين ال يعني أن يعمل لــك قائمة
ّ

يبين لــك كيف تـكــون ،يهديك كيف تـكــون هذه
بأسماء األشـيــاء بالتحديد ،هــو ّ
حتى في الصناعات أال يكون
األم ــة ،ومــاذا ينبغي أن تعمل .ومــن المعلوم ّبأنه ّ
ّ
تسمى قــواعــد؟ الــديــن يهدي إلــى أب ــواب مــن المعرفة ترشد فــي كـ ّـل ما
ـا
ـ
م
فيها
ّ
يريده اإلنسان ،وهذا هو التبيين.

ومــن خــال حــديــث الـسـ ّـيــد (رض ــوان الـلــه عليه) عــن الـصـ ــراع الـشــامــلّ ،نبه
مهم في الصـراع وهي:
مهمة ًّ
جدا ،فهمها ّ
على قضايا ّ
 -الجانب الزراعي

تهتم
كثيرا عــن الجانب الــزراعــي ،ونقد الحكومات التي ال
السيد
لقد تـحـ ّـدث
ّ
ً
ّ
ّ
وحريتها وسيادتها .وليس فقط ال
األم ــة
بهذا الجانب الــذي
ّ
تتوقف عليه عــزّ ة ّ

تـهـتـ ّـم ،وإنّ ـمــا تعمل عـلــى أن يبقى أب ـنــاء شعوبها عـبـيـ ًـدا ألعــدائـهــم عـنــدمــا تترك
قــوتـهــم ال ـض ـ ــروري مــن تـحــت أقــدام ـهــم ،ون ـقــد األحـ ــزاب ال ـتــي تمتلك إمـكــانـ ّـيــات

إسالمية ،بينما تتجاهل مثل هذا الموضوع وال تعير
أحزابا
وتقدم نفسها
كبيرة،
ّ
ً
ّ
لــه أه ـمـ ّـيــة ،ون ـقــد كــذلــك الـعـلـمــاء والـمـثـ ّـقـفـيــن الــذيــن ال يـهـتـ ّـمــون بـتــوجـيــه الـنــاس

ليهتموا بالزراعة ويدفعوا السلطة إلى ترك محاربة المزارعين؛ ألنّ هم لم يعرفوا
ّ
وقدم
األمــة وسيادتها بموضوع اال كتفاء الذاتي في موضوع القمحّ ،
ارتباط عــزّ ة ّ
فمما قال في (مكارم األخالق الدرس
االهتمام بهذا الجانب من كمال اإليمانّ ،
الثاني):

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
األمـ ــة ال تـسـتـطـيــع أن تــدافــع عــن دي ـن ـهــا ،وال تـسـتـطـيــع أن
«ات ـضــح جـلـ ًّـيــا ّأن ّ
تدافع عن نفسها ،وهــي ال تــزال فاقدة لقوتها الضـروري من الــزراعــة وليس من
االسـتـيــراد .لقد أصبح ش ً
ـروريــا االهتمام بجانب الــزراعــة في
ـرطا ،بــل أسـ ً
ـاســا ضـ ـ ًّ
ّ
ّ
تصح
ليتوضأ بــه ..فهل
المصلي إلــى الماء
مجال نصـر اإلســام أشـ ّـد من حاجة
ّ
ّ
ّ
فيصلي.
يتيمم
الصالة من دون طهارة؟ إذا لم يجد
المصلي الماء يمكن له أن ّ

بد لإلسالم،
بد لها من طهور بالماء أو بالتراب ،فال ّ
فإذا كانت الصالة ال ّ
تهدد ّ
كل يوم ِمن قبل َمن قوتها ِمن تحت أقدامهم ،من فتات
األمة التي ّ
ولهذه ّ
ّ
يتعلق
مــوائــدهــم .ال بـ ّـد لها مــن االهـتـمــام بجانب الــزراعــة لالكتفاء الــذاتــي فيما
ـرورية».
بحاجياتها الض ّ
ّ
 -اليقظة والحذر

األمة ّأمة يقظة وواعية من خالل آيات القرآن الكريم وبصائره
عمل على أن تكون ّ

َ َ
يأ ُّي َها َّٱل َ
معتبرا أنّ ــه يكفيها في هذا الجانب قول الله سبحانه وتعالىٰٓ ﴿ :
ِين
َ
َ َ ًُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ َ
ك ٰ ِفر َ َ َ ٌ
ٞ
ين عذاب أ ِلم﴾(((.
ءامنوا ل تقولوا رٰعِنا وقولوا ٱنظرنا وٱسمع ۗوا ول ِل
ِ
وم ـ ّـم ــا قـ ــال (رضـ ـ ـ ــوان ال ـل ــه ع ـل ـي ــه) ف ــي (الـ ـ ـ ــدرس ال ـث ــان ــي م ــن دروس شـهــر
رمضان):

منهجا مـهـ ًّـمــا ج ـ ًّـدا فــي الـصـ ــراع مــع الـيـهــود،
«ه ــذه اآلي ــة تكفي بــأن تعطينا
ً
ـال م ــن الـيـقـظــة وال ـحــذر
ـرس ــخ ع ـنــد الـمـسـلـمـيــن حــالــة ع ـلــى م ـس ـتــوى عـ ـ ٍ
أي ه ــي ت ـ ّ

أي شـيء من اليهود ،وإن كان ال يزال ّنية في أعماق
واالنتباه واتخاذ موقف أمام ّ
أنفسهم.

من أين ّ
حتى أصبح اليهود يدوسونهم اآلن؟ من
تعلم العرب والمسلمون ّ

َ َُ ُ ْ َ َ َُ ُ ْ
الروحية التي تعطيها هذه اآلية﴿ :ل تقولوا رٰعِنا وقولوا
أين؟ لم يحملوا هذه
ّ
ُ َ َ ۡ َُ ْ
ٱنظ ۡرنا وٱسمع ۗوا﴾؛ لــم يـعــد لــديـهــم اهـتـمــام حـ ّـتــى بـمــا يـشــاهــدونــه ويلمسونه
((( سورة البقرة ،اآلية .104
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ويحسونه مــن اليهود ومكرهم بــالـعــربً .إذا ،ألــم يفقدوا الــروحـ ّـيــة والتربية التي
ّ
إنّ
هامة ومن األشياء الصعبة ّإل ّأن الناس ال
ة
قضي
ها
ـة؟
ـ
ي
اآل
هذه
إليها
ت
وجه
ّ
ّ
ّ
ً
محرجا
موقفا
العدو بشكل طبيعي ،وهذا يعتبر
يشعرون بها ويتعاملون مع مكر
ّ
ً
مقدمة اآلي ــات لتوجيه المسلمين بعد تقديم
ج ـ ًـدا؛ لـهــذا كــانــت هــذه اآليــة فــي
ّ

العبرة الشاملة من خالل ما ذكره عن بني إسـرائيل.

َ َُ ُ ْ
ُ ُ ْ ُ َ
النفسية هــذه الـتــي أضــاعــت مـعـنــى﴿ :ل تقولوا َرٰع َِنا َوقولوا ٱنظ ۡرنا
ْ ّ
َ ۡ َُ
وٱسمع ۗوا﴾ هــي نـفــس الـنـفـسـيـ ّـة ال ـمــوجــودة اآلن عـنــدمــا ن ـقــول( :نــرفــع شـعــار يا

ج ـمــاعــة ،ال ـش ـعــار كـلـمــة عــاديــة بـسـيـطــة تـقــولـهــا فــي مـسـجــدك ال ــذي تـصـ ّـلــي فيه
شعارا؟) مع
ـردون عليك( :ما هي الفائدة منها مــاذا يعني أن نرفع
الجمعة) ،يـ ّ
ً
ّ
بصحة مفرداتها يقول لك( :صحيح الله أكبر وحقيقة أمريكا ملعونة
مسلم
أنّ ــه
ّ
والموت ألمريكا) وسيقول لك ً
أيضا( :أمريكا ملعونة وإسـرائيل ملعونة واليهود

ملعونون والنصـر لــإســام لكن مــاذا هناك مــن فــائــدة؟ مــاذا لــه مــن قيمة؟ هل
س ـتـ ّ
ـؤثــر ال ـش ـع ــارات عـلــى أمــر ي ـكــا ه ـن ــاك؟ ه ــل ،وه ــل ،وه ـ ــل )!..تـلــك الـنـفـسـ ّـيــة

الـســابـقــة الـتــي ك ــان عليها بـنــو إســرائ ـيــل ،وكــانــت اآلي ــة بــدايــة تــوجـيــه إلـهــي تــر بــوي
روحية البقرة،
روحية بني إسـرائيل
للمسلمين في هذا العصر ليكونوا بمعزل عن
ّ
ّ

ّ
بالحق! ال،
نفسية البقرة :ما هــي؟ ما لونها؟ ّإن البقر تشابه علينا ،اآلن جئت
ّ
ـال جـ ًّـدا
ـ
ع
ـوى
ـ
ت
ـ
س
ـ
م
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـة
ـ
ي
ـ
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ت
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م
ـد
ـ
ق
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ـ
ب
ـ
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ـام
ـ
س
اإل
ّإن
ّ
ٍ

حتى
يستبقون بـهــا األحـ ــداث ،فــا يـكــونــون عــرضــة ألن يـضـ ــر بــوا ضـ ــر بــات مـتـكـ ّـررة ّ
ّ
شيئا».
يصحوا ،ومتى ما صحا وجد نفسه في حال ال
يتمكن أن يعمل ً
الفلسطينية
القضية
ّ
ّ

األم ــة مــن الـ ّ
ـذلــة
عـنــدمــا ن ـعــرف ب ـ ّ
ـأن الـسـ ّـيــد حـسـيــن ك ــان يـتـ ّـألــم كـثـيـ ًـرا لـمــا تعيشه ّ
وال ـه ــوان والـقـهــر واالس ـت ـبــداد عـلــى أي ــدي أعــدائ ـهــا فـمـ ّـمــا ال ش ـ ّ
ـك فـيــه ّأن مـعــانــاة

ـوديــة على
الشعب المظلوم فــي فلسطين على أيــدي اليهود والـمــؤامــرات الـيـهـ ّ
ـوي ــات اهتماماته
األم ــة سـتـكــون مــن أول ـ ّ
ال ـقــدس وعـلــى بـقـ ّـيــة الـمـقـ ّـدســات وعـلــى ّ
وهذا ما حصل بالفعل.

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
عدة
تطرق لما يجري في فلسطين من ّ
فالسيد حسين (رضوان الله عليه) ّ
ّ
جوانب:
مظلومية الشعب الفلسطيني والمؤامرات على القدس ذنب كبير
ّ -1إن
ّ
األم ــة جميعها .وفــي ظـ ّـل تــواطــؤ الــزعـمــاء والحكومات مــع أعــداء
يقع على عاتق ّ
معنية
األمـ ــة ،تـقــع الـمـســؤولـ ّـيــة الـكـبـيــرة عـلــى الـشـعــوب لـكــي تـنـهــض ،فـهــي
ه ــذه ّ
ّ

بالدرجة األولــى من خالل األعمال المتاحة كالمظاهرات والهتافات والمقاطعة

فالتفرج على الشعب الفلسطيني
ـاديــة وغيرها مــن الــوســائــل المتاحة.
االقـتـصـ ّ
ّ
األم ــة ألنّ ـهــا متض ّـررة أيـ ًـضــا من
وهــو يظلم ويستباح
قضية تمثّ ل ذنـ ًـبــا كـبـيـ ًـرا على ّ
ّ

ذلك.

ومما قال في محاضـرة (يوم القدس العالمي)« :لتعرف الشعوب نفسها
ّ
أنّ ـهــا تستطيع مــن خــال إح ـيــاء هــذه الـقـضـ ّـيــة فــي مـشــاعــرهــا ،مــن خــال البحث
ّ
الطامة
تحل هــذه المشكلة ،وترفع عن كاهلها هــذه
عن الــرؤى الصحيحة التي
ّ
ألن الشعوب هي نفسها المتض ّـررةّ ،أما الحكومات ،والزعماء
التي تعاني منها؛ ّ
بأم أعينهم من المعاناة
فهم غير متض ّـررين ،هم غير مكترثين ،ال ّ
يهمهم ما يرونه ّ

في مختلف بقاع الدنيا لجميع المسلمين .الشعوب هي التي تتض ّـرر ،وتلحقها
الـ ّ
بقضيتها ،وتـتـعـ ّـرف على
ـذلــة واإلهــانــة ،الـشـعــوب هــي الـضـحـ ّـيــة ،ومــا لــم تهتم
ّ
ّ
أي شـيء
أعــدائـهــا ،وتـعــرف الـحـ ّـل والـمـخــرج مــن مشكلتها ومصيبتها فــا
تتوقع ّ
آخر من زعمائها أو من غيرهم».

ّ
يتعلق بــإحـيــاء يــوم
وأي ــد الـسـ ّـيــد حسين وب ـقـ ّـوة رؤي ــة اإلم ــام الخميني فيما
ّ
ال ـقــدس الـعــالـمــي ك ـيــوم لـتـتـحـ ّـرك فـيــه ال ـش ـعــوب اإلســامـ ّـيــة نـصـ ــرة لـلـقــدس في

مــواج ـهــة خـطــر ال ـي ـهــود بــاعـتـبــارهــا رؤي ــة قــرآنـ ّـيــة حـكـيـمــة .وم ـ ّـمــا ق ــال فــي مـحــاضـ ــرة

(يـ ــوم ال ـق ــدس ال ـع ــال ـم ــي)« :هـ ــذا ه ــو ح ــدي ــث اإلم ـ ــام الخميني  Mع ــن يــوم
ال ـق ــدس ال ـع ــال ـم ــي ،وق ــد اق ـت ــرح ــه ه ــو ألنّ ـ ــه رج ــل ي ـم ـلــك رؤي ـ ــة ص ـح ـي ـحــة ،وف ـك ـ ًـرا

تأمالت
كثيرا من األحــداث
المستقبلية من خالل ّ
يستطيع من خاللهما أن يقرأ ً
ّ
ال ـحــاض ـ ــر ،ودراس ـ ــة ال ـمــاض ـ ــي ..م ــن أي ــن جـ ــاءت ه ــذه ال ــرؤي ــة الـصـحـيـحــة لــإمــام
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كثيرا».
ً

وقــد حـ ّ
السيد حسين (رض ــوان الله عليه) الشعوب هــذه على تفعيل
ـث
ّ
األمــة،
المقاطعة االقـتـصـ ّ
مبي ًنا أثــرهــا الكبير على أع ــداء هــذه ّ
ـاديــة ورفــع الشعار ّ

ومما قال في (الدرس الثاني والعشـرون من دروس شهر رمضان):
ّ

«وأعتقد ً
االقتصادية ،تعتبران من الجهاد
فعل ّأن رفع الشعار ،والمقاطعة
ّ
فــي سبيل الـلــه ،ولهما األث ــر الـمـهـ ّـم فـعـ ًـا ،بــل قــد يـكــون هــذا الـجـهــاد أش ـ ّـد على
نتلقى لهم ونقتلهم ً
فعل .أنا أعتقد ّأن هذا ّ
كنا عصابات ّ
يؤثر
مما لو ّ
األمريكيين ّ
ّ

والنفسية بالشكل الــذي ال يستطيعون
المعنوية
عليهم بشكل كبير من الناحية
ّ
ّ
ـأي مـقــولــة مــن مـقــوالتـهــم ،وع ـلــى م ــدى سـنـتـيــن لــم يـسـتـطـيـعــوا أن
أن يــواج ـهــوه ب ـ ّ

ـأي طريقة أبـ ًـدا،
إرهابيين
عنا:
يقولوا ّ
نهائيا ،لم يستطيعوا أن يوقفوا الشعار بـ ّ
ًّ
ّ
شيئا يعتبر ذر يـعــة ،وفــي الوقت نفسه يعرفون أنّ ه
وال استطاعوا أن يلصقوا به
ً
ومعنوية رهيبة».
نفسية
يضـربهم ضـربات
ّ
ّ

قضية
األم ــة الـكـبــرى ولـيـســت
 -2وت ـحـ ّـدث عــن ال ـقــدس بــاعـتـبــارهــا قـضـ ّـيــة ّ
ّ
الفلسطينيين حـ ّـتــى وإن تـخـ ّـلــوا عن
وأن
ـاصــة بــالـشـعــب الفلسطيني وح ــدهّ ،
خـ ّ
ّ

ّ
أبدا.
لألمة أن
تتخلى عن القدس ً
قضية القدس واعترفوا بإسـرائيل لما جاز ّ
ّ

«الفلسطينيون أنفسهم
ومـ ّـمــا قــال فــي محاضـرة (يــوم الـقــدس العالمي):
ّ
ليس من ّ
قضية
منا أن نقف موقفهم.
حقهم أن يعترفوا بإسـرائيل ،ثـ ّـم يــر يــدون ّ
ّ

جميعا،
الفلسطينيين ،إنّ ـهــا قـضـ ّـيــة المسلمين
ـص
ً
إسـ ــرائـيــل لـيـســت قـضـ ّـيــة تـخـ ّ
ّ
حتى لو رضوا بأن يكونوا عبارة
حتى لو اعترف
الفلسطينيون أنفسهم بإسـرائيلّ ،
ّ
ّ

عــن مــواطـنـيــن داخ ــل دول ــة إسـ ــرائـيــل ،فــإنّ ــه ال يـجــوز للمسلمين أن يـقـ ّـروهــم على
ّ
(الغدة
يتخلوا عن جهادهم في سبيل إزالة هذه
ذلك ،وال يجوز للمسلمين أن
ّ

ـرطانية) كما أطلق عليها اإلمام الخميني (رحمة الله عليه»).
الس
ّ

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
 -3وت ـ ـحـ ـ ّـدث أي ـ ًـض ــا ع ــن االسـ ـتـ ـغ ــال ال ـس ـ ّـي ــئ م ــن ق ـب ــل ال ــزعـ ـم ــاء لـلـقـضـ ّـيــة
ّ
يستغلونها بؤرة لتفريغ غضب شعوبهم.
الفلسطينية حيث ّإن الزعماء أصبحوا
ّ

ومما قال في (دروس من عاشوراء):
ّ

قضية يجب أن نعيها ّأيـهــا اإلخ ــوة – موضع
«أصـبـحــت المسألة – وهــي
ّ
ضدهم يمكن أن تكون فلسطين
استغالل من إسرائيل ،فإذا ما دعونا لمظاهرة ّ

نفسها اآلن تستخدم وسيلة المتصاص غضب الساخطين في هذه الشعوب،

الــذيــن قــد يصل غضبهم وسخطهم إلــى الـتـســاؤل لـمــاذا ال يكون لنا مــوقــف؟ ما

ال ــذي أعــاقـنــا ونـحــن ّأم ــة لها جيوشها ،لها أسلحتها؟ فـتــرى نفسها تـتـفـ ّـرج على
فتدمر بيوتهم وتسفك دماؤهم.
وأمهاتهم في فلسطين،
ّ
إخوانهم ،وأبنائهمّ ،
أال يـتـحـ ّـمــل ال ـنــاس جـمـيـ ًـعــا ه ــذه ال ـم ـســؤولـ ّـيــة؟ كـ ّـلـهــم بـمــا فـيـهــم الـحـكــومــات

والزعماء؟ ًإذا ،قبل أن يصل الوضع إلى هذه الحالة ،قبل أن يتنامى السخط،

هلموا اخرجوا إلى الشوارع ،أخرجوا ما في نفوسكم،
إلى أن يخلق هذه النظرة ُّ
اسخطواّ ،
تحدثواّ ،ثم يعود اليمني ،أو المصـري إلى بيته والحال على ما
تكلموا ّ

تقدم؛ الوضع هو الوضع ،والجمعة هي الجمعة،
تحرك أو ّ
هي عليه دون أدنى ّ
والخطبة هي الخطبة ،والموقف هو الموقف ،موقف الزعماء كذلك نفسه.
هــذه الـطــر يـقــة فــي الـتـظــاهــر ال تـجــدي نـفـ ًـعــا ولــو كــان كـ ّـل أس ـبــوع عـلــى هــذا

تصحح هذه
األمة وينطلق اإليمان بضـرورة أن
ّ
النحو؛ فإذا لم يتنامى السخط في ّ

العدو
ليتجه الجميع التخاذ موقف من ذلك
األمة
وضعيتها ،وأن تبني نفسها؛ ّ
ّ
ّ
وأمـهــاتـنــا وإخــوان ـنــا ،ببيوتهم ،بـمــزارعـهــم ،بمساجدهم،
ال ــذي ن ــراه يعمل بأبنائنا ّ
بمستشفياتهم فــي فلسطين ،وف ــي أفـغــانـسـتــان ،وف ــي كشمير وف ــي غـيــرهــا من

الـبـلــدان؛ لنستطيع أن نوقفه عند ح ـ ّـده ،وأن نقطع تلك الـيــد الـتــي تعبث في
اإلسالمية ،في فلسطين وفي غيرها ّ
فكل ذلك هراء».
البالد
ّ
ومما قال فيها ً
أيضا:
ّ
يصبوا سخط
قضية فلسطين أصبحت بــؤرة يحاولون أن
«نحن نعرف ّأن
ّ
ّ
ليتجه فــي إطــار أن تـفـ ّـرغ سخطك ،وغضبك فـقــط .اخــرج
الـنــاس هنا أو هـنــاك ّ
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ضد إسـرائيل ،تضامن مع الشعب الفلسطينيّ ،ثم عد إلى
اهتف في الشارع ّ
بيتك وت ــرى الــوضــع كما هــو ،ومــواقــف الــزعـمــاء كما هــي ،وت ــرى أن الثقافة هي

الثقافة ،واإلع ــام هــو اإلع ــام ،وأمــر يـكــا هــي أمــر يـكــا ،وإسـ ــرائـيــل هــي إسـرائيل ال
مشكلة».

جدا وهيّ :أن أطماع اليهود ليست
السيد حول
 -4تحدث
مهمة ًّ
قضية ّ
ّ
ّ
مقتصـرة على القدس فحسب ،وإنّ ما هي البداية لتحقيق مشـروعهم الكبير.
ومما قال في (ال عذر للجميع):
ّ
فلسطينية عاصمتها القدس».
«العرب يقولون اآلن« :من أجل إقامة دولة
ّ
هل إسـرائيل تلتفت إلى هذا الكالم؟ هي ال تعنيها القدس فقط ،هي تبحث
عــن الحرمين اآلخــر يــن الـلــذان يـشـ ّـكــان خـطــورة عليها ولـيــس الـقــدس ،ارتباطهم

ألن الـقــدس منطقة ذات أهـمـ ّـيــة عند
بــالـقــدس هــو ارتـبــاط تــار يـخــي فـقــط ،ليس ّ
ّ
تشكل خطورة بالغة عليهم .ال ،وإنّ ما باعتبارها مدينة يقولون بأنّ ه
المسلمين أو

كان هناك هيكل سليمان وأنّ ها هي المدينة التي كتب الله لهم أن يدخلوها،
وتاريخية..
دينية
وعبارات من هذه .ارتباط ّ
ّ
هوية ّ

ـوديــة طــامـعــة ،لـيــس فـقــط فــي فلسطين ،ولـيــس فـقــط فــي أن
إنّ ـهــا دول ــة يـهـ ّ

معينةٍ تتمركز فيها ،بل تطمح إلى الهيمنة الكاملة على البالد
تهيمن على رقعةٍ
ّ
حقيقية من النيل في مصـر
اإلسالمية في مختلف المجاالت ،وأن تقيم لها دولة
ّ
ّ
ألن هــذه الــرقـعــة هــي الـتــي يعتقد الـيـهــود أنّ ـهــا األرض
إلــى ال ـفــرات فــي ال ـعــراق؛ ّ

الـتــي كتبها الـلــه لـهــم ،وهــي أرض الميعاد الـتــي ال بـ ّـد أن تـكــون تحت سيطرتهم
وبحوزتهم ،وأن يقيموا عليها دولتهم».

 -5ث ـ ـ ّـم ي ـش ـيــر ال ـس ـ ّـي ــد ح ـس ـيــن (رض ـ ـ ــوان الـ ـل ــه ع ـل ـي ــه) إل ـ ــى ّأن م ــا ي ـحــدث
ـام ومــن الشعب
فــي فلسطين هــو نتيجة
طبيعية لتفريط الـعــرب بـهــا بشكل ع ـ ّ
ّ

وأن م ــا حـ ــدث م ــن ت ـف ــر ي ــط ومـ ــن س ـك ــوت وب ـيــع
ـاصّ ..
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ب ـش ـكــل خـ ـ ـ ـ ّ
يتكرر في اليمن وفي
لألراضـي والبيوت من اليهود في بداية احتالل فلسطين
ّ
غيرها اآلن.

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
ومما قال في هذه الموضوع في (اإلرهاب والسالم):
ّ
«الفلسطينيون كانوا يبيعون منازلهم وأراضيهم ،كان اليهود يتوافدون إلى
ّ
حسابا كما يتوافد األمــر يـكـ ّـيــون اآلن إلــى اليمن ،وال
لذلك
يحسبون
بلدهم وال
ً
نحسب لــذلــك حـســابــه وال نـفـ ّـكــر فــي عــاقـبـتــه ،الـحــال واح ــدة .مــا ال ــذي حصل؟

الفلسطينيين.
تحول اليهود إلى عصابات وضـربوا
ّ
ّ

ّإن ك ـ ّـل مــن ال ي ــرى ّأن عـلـيــه أن يـتـخــذ مــوقـ ًـفــا فــي ب ــداي ــات األم ــور فـ ّـإنــه قد
ً
حتى وإن أصبحت األمــور بالشكل الــواضــح المتفاقم ،لو أصبح
ال يتخذ
موقفا ّ

مسمى أنّ هم
ـرب مــن األمــر يـكـ ّـيـيــن لليمن أو لمناطق فــي اليمن تحت
هـنــاك ضـ ـ ٌ
ّ
ألي شخص أن
يحاربون اإلرهــاب ،فسنجد ّأن هناك من يقول( :ال ..ال ينبغي ّ
تتحرك ستثيرهم أكثر) .تبريرات ال تنتهي.
يتحرك عندما
ّ
ّ

لكن ماذا كانت عاقبتها في فلسطين؟ .عندما توافد اليهود بأعداد كبيرة

مــن كــل ب ـلــد ،وك ــان الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــون صــامـتـيــن ،وك ــان ــوا ه ـكــذا ي ـس ـيــرون عـلــى هــذه

الفلسطينيون فإذا بهم يرون
الحكمة التي تقول ّإن السكوت من ذهب! سكت
ّ
أنفسهم ضحايا لعصابات اليهود ،وإذا بهم يــرون أنفسهم ً
أيضا مواطنين غرباء
تحت ّ
يهودية ،وإذا بهم في األخير يرون أنفسهم كما نراهم اليوم على
ظل دولة
ّ
شاشات التلفزيون.

ممن يمكن
تظن ّأن
هل ّ
الفلسطينيين ليس فيهم من يقاتل؟ .فيهم الكثير ّ
ّ
أن ي ـقــاتــل ،وم ـمــن يـمـتـلـكــون األس ـل ـحــة( ،مـنـ ّـظـمــة ال ـت ـحــر يــر) م ـثـ ًـا تـمـتـلــك أسـلـحــة

وتـمـتـلــك جـيـ ًـشــا ،وخ ـب ــرات قـتــالـ ّـيــة .وكــانــت بـعــض ال ـحــركــات فــي ال ـبــاد الـعــر بـ ّـيــة

لكنهم يمسكون بهذه الحكمة( :السكوت من
الفلسطينيين
تتدرب على أيــدي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الحل ،والمطالبة بالسالم من أمريكا
الحل ،والسكوت هو
ذهب) ،والجمود هو

ّ
يوما بعد يوم.
هو الشـيء الذي
سيحقق لنا السالم .هؤالء يض َـر بون ً

من الــذي ّ
ـرائيليين؟ هل هم حزب
يتلقى اآلن الضـربات الموجعة من اإلس
ّ
ألن الـشـعــب الفلسطيني كــانــوا مثلنا يـتــوافــد
ال ـلــه أم الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي؟ّ .
يتدبرون
اليهود بــأعــداد كبيرة مــن كـ ّـل بلد إلــى فلسطين وال يهتمون بــذلــك وال
ّ
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التي قد وقعت .كان الفلسطيني يبيع منزله بمبالغ كبيرة يدفعها اليهود ،يبيع
ـديــة من
مـنــزلــه وي ــراه مـكـسـ ًـبــا ،كـمــا يـبـيــع ال ـنــاس هـنــا فــي بـلــدنــا تـلــك الـكـتــب الــز يـ ّ

القيمة ،يبيعها بمبلغ كبير من ال ــدوالرات .وهــؤالء الناس
المخطوطات القديمة ّ
نتدبر العواقب.
مستعدون أن يبيعوا منازلهم بمبالغ كبيرة؟ ال
هنا
ّ
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــون ك ــان ــوا ي ـب ـي ـعــون م ـنــازل ـهــم وي ـب ـي ـعــون أراضـ ـيـ ـه ــم .كـ ــان ال ـي ـهــود

األمريكيون اآلن إلى
حسابا كما يتوافد
يتوافدون إلى بلدهم وال يحسبون لذلك
ً
ّ
اليمن وال نحسب لذلك حسابه وال ّ
نفكر في عاقبته ،الحال واحــدة .ما الذي

الفلسطينيين».
تحول اليهود إلى عصابات وضـربوا
حصل؟ ّ
ّ
األمريكية في اليمن
السيد يكشف األهداف
-10
ّ
ّ

األمريكيين إلــى اليمن،
كثيرا ومـنــذ وقــت مبكر عــن خطر دخــول
تـحـ ّـدث
السيد ً
ّ
ّ
يحولوا قاعدة العند
وعن أطماعهم الكبيرة في السيطرة على باب المندب ،وأن ّ
ـريــة ل ـهــم ،وأنّ ـه ــم جـ ــاؤوا إل ــى ال ـي ـمــن مـحـتـ ّـلـيــن ،وأنّ ـه ــم ي ـك ـ ّـررون
إل ــى ق ــاع ــدة ع ـس ـكـ ّ
السيناريو الذي عملوه في فلسطين.

السيد حسين (رضوان الله عليه) في محاضـرة (خدعة اإلرهاب):
يقول
ّ
ـرائيليون هم مهاجرون من خارج فلسطين ،كان في اليمن يهود أكثر
«اإلس
ّ
مـ ّـمــا فــي فلسطين ،لكن تــوافــد الـيـهــود ،والفلسطينيون مثلنا اآلن غير مبالين.
جنسية
جنسية أمــر يـكـ ّـيــة أو
جنسية إسـ ــرائـيـلـ ّـيــة أو يحمل
الـيـهــودي ال ــذي يحمل
ّ
ّ
ّ
أمريكية
وجنسية
بريطانية هو يـهــودي ،سيدخل اليمن باسم أمريكي
روسـ ّـيــة أو
ّ
ّ
ّ
النفسية
وه ــو ي ـه ــودي ،الـعـقـلـ ّـيــة ي ـهــوديــة ،والـحـقــد ي ـه ــودي ،ويـحـمــل ك ـ ّـل مـعــانــي
ّ

اليهودية.
ّ

يسلينا ذلك في ّ
ّ
كل مرة (قالوا إنّ هم فقط
نصدق التبريرات،
دائما
ونحن
ّ
ً
إرهابيون في اليمن؟ افترض أنّ هم مئة،
اإلرهابيين)! كم يوجد
يريدون أن يحاربوا
ّ
ّ
ّ
ً
جيشا أمــر يـكـ ًّـيــا يــأتــي إلــى الـيـمــن ،ألــم يستطع الجيش اليمني
يتطلب
هــل هــذا

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
أن يــدخــل فــي ح ــرب مــع الـجـنــوبـ ّـيـيــن فــي ع ــام 1994م ،هــل احـتــاجــوا إل ــى جيش
ّ
األمريكيون أنفسهم؟ وهــو دخــل في حرب
يتدخل
أمريكي؟ هل احتاج إلــى أن
ّ

ّ
األمريكيون
يتدخل
أمريكيين ،لماذا
في عام 1994م ولم يحتج إلى جنود وخبراء
ّ
ّ

لمواجهة ثــاثــة إرهــابـ ّـيـيــن (الــرئـيــس يـقــول ثــاثــة أشـخــاص) هــل اليمن بحاجة إلى
إرهابيين؟.
يمنيين
ّ
دخول جيش أمريكي ليواجه ثالثة أشخاص ّ

كلها أعــذار وخــداعّ ،
هذه ّ
يدخلون كتيبة ويطلعون لنا من اإلذاعة
مرة ِ
وكل ّ
مبررين (قــالــوا فقط يــر يــدون أن يحاربوا اإلره ــاب ،قــالــوا يــر يــدون أن
والتلفزيون ّ

تدر بوا
ـدر بــوا الجيش اليمني ،قــالــوا )،!..هل الجيش اليمني ّ
تجند من اآلن؟ّ ،
يـ ّ
فــي ال ـعــراق واألردن وفــي ب ـلــدان أخ ــرى ،ولـيـســوا بـحــاجــة األمــر يـكـ ّـيـيــن أب ـ ًـداّ ،
كلها

كالسعودية التي هي اآلن في وضع
أعــذار واهية ولكن نحن سنكون كاآلخرين،
ّ

إرهابية
حــرج جـ ًّـدا تــواجــه حملة شــديــدة مــن أمريكا ومــن دول أخــرى بأنّ ها دولــة
ّ

إرهابية.
يتحدثون عن اليمن بأنّ ها دولة
واليوم
ّ
ّ

ألن بــادهــم مـلـيـئــة بـقــواعــد
ـوديــون ال ـيــوم ال يـسـتـطـيـعــون فـعــل ش ــيء ّ
ال ـس ـعـ ّ

واليمنيون كذلك سيكونون كذلك إذا ملئت بالدهم بقواعد
أمريكية،
عسكرية
ّ
ّ
ّ
ـريــة ،حـ ّـتــى الــدولــة نفسها ال يستطيع الــرئـيــس فيما بعد أن يــرفــع لــه رأس،
عـسـكـ ّ

ً
سابقا
ـأي طريقة أن تكون لهم (العند) التي كانت
وهــم منذ سنين يحاولون بـ ّ
أمريكية ،ويحاولون أن يهيمنوا على
روسية ّأيام الحزب االشتراكي قاعدة
قاعدة
ّ
ّ
باب المندب.
وأي شـيء يفرض عليه يمشـي،
المسؤول في البالد
يهمه منصبهّ ،
العربية ّ
ّ
أمريكية ،يبرز مع
تابعوا دائـ ًـمــا األخـبــار وستجدون أنّ ــه في كـ ّـل مــرة ستصل كتيبة
ّ

إرهابيين في اليمن ،ألم يقولوا بأنّ هم ضـربوا
وصولها كالم مغرض .ال يوجد أحد
ّ

طالبان والقاعدة في أفغانستان ،انتهوا لم يعد هناك أحد ،صاروا يقولون اآلن
ربـمــا فــي أكثر مــن خمسين دولــة .يقولون
بـ ّ
ـأن القاعدة قــد انتشـرت فــي الدنياّ ،
وأن الـيـمــن بـيـئــة خـصـبــة ل ــإره ــاب ،يـحــاولــون
ـأن أســامــة بــن الدن أص ـلــه يـمـنــيّ ،
بـ ّ
يبرروا ألنفسهم الدخول إلى اليمن».
هناك أن يطلقوا ّ
أي كالم من أجل ّ
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السيد ً
األمريكيين اليمن):
أيضا في (خطر دخول
ويقول
ّ
ّ
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األمريكيين تحت مـبـ ّـرر مساعدة الــدولــة فــي مكافحة
«لنفترض ّأن دخــول
ّ
فيتجمع األجــانــب فــي بلدنا،
اإلره ــاب الــذي سيقال لنا بأنّ نا عانينا منه كـثـيـ ًـرا،
ّ

بكرا،
وبلدنا موقعه ّ
مهم ،ال تزال ثرواته مخزونة في باطن األرض ،شعبه ال يزال ً
وهذا هو ما اتُ همت به أمريكا ً
أيضا في محاولة دخولها إلى أفغانستان بأعداد
كـبـيــرة أنّ ــه بـلــد فـيــه كثير مــن ال ـث ــروات الـتــي لــم تُ ـسـتـغـ ّـل بـعــد ،وحـيـنـئـ ٍـذ سينهبون
ّ
وسيستذلوننا ،وحينها ستصبح دولتنا ً
أيضا تحت رحمتهم،
ثرواتنا ،وسيهينوننا،
ويصبح علي عبد الله كعرفات ً
أيضا.

افتراضية فقط ليس هناك شــواهــد عليها مــن الــواقــع؟
أو ّأن هــذه أشـيــاء
ّ
بحجة
أال يعجز
ّ
السعوديون اآلن عن إخــراج أمريكا من بالدهم ،بعد أن دخلوها ّ

ـدو الـلــدود  -كما يـقــال -
الـحـفــاظ على أمــن واسـتـقــرار المملكة فــي مــواجـهــة الـعـ ّ
العراق وصدام ،ومألوا بلدان الخليج العربي ،والسعودية بوجودهم ،وتواجدهم

البحرية ،تحت ذريعة حماية هذه الدول
العسكري وقواعدهم الكثيرة وقطعهم
ّ

ـأن إيــران هــي مــن يمكن أن
مــن الخطر العظيم اآلتــي مــن إي ــران! ثـ ّـم عــرفــوا أخـيـ ًـرا بـ ّ
تحميهم ،أمــا أولئك فهم كما قــال الله عنهم﴿ :أَ َو ُكَّ َما َع ٰ َه ُدوا ْ َع ۡه ٗدا َّن َب َذهۥُ
ّ

َ

ُّۡ ٞ

م﴾((( .هل يستطيعون اآلن أن يخرجوهم من بالدهم ،وإذا ما حاولوا
ف ِريق مِنه ۚ
يضطرون إلى أعمال مرهقة ،ومنهكة ،وثقيلة؟.
أن يخرجوهم من بالدهم أال
ّ

هم في البداية شكروهم على دخولهم ،وهــم كذلك في النهاية سيبكون

لوجودهم داخل بالدهم ..هكذا يخدعون الشعوب ،والحكومات .ولقد أخبرنا

ّ
فيقدم لك َمكره
الحق بالباطل،
كثيرا عنهم بأنّ هم يخادعون ،وأنّ هم يلبسون
ّ
الله ً
وع ــداءه وك ـيــده ومــؤامــرتــه ب ـصــورة الـنـصــح ،وال ـحــرص عـلــى المصلحة ،والـخــدمــة،

وال ـص ــداق ــة ،ول ـبــس لـلـحــق بــالـبــاطــل؛ هــم ق ــدي ــرون عـلــى صـنـعــه ،بــل ب ــارع ــون في
ذلك.

((( سورة البقرة ،اآلية .100

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
الضحية؟ أليس
حينئذ من سيكون
ولنفترض ّأن الدولة عجزت في األخير،
ٍ
ّ
خدع ً
هو الشعب؟ الشعب الذي خدع ً
أيضا».
أيضا وهو ينظر نظر دولته التي تٌ َ
ـأن المشكلة لــدى العرب أنّ هم ال يــدركــون الخطر ّإل بعد
وتـحـ ّـدث
السيد بـ ّ
ّ
وقوعه فيقول في محاضـرة (مكارم األخالق الدرس الثاني) :
جميعا
عربية عند الـعــرب
نفسية
«والـشـ ــيء المؤسف أنّ ـهــا  -فيما يـبــدو -
ً
ّ
ّ
أي حـســاب للخطر المقبل عليهم ّإل بعد أن يطأهم ويقصم
أنّ ـهــم ال يحسبون ّ

ظ ـه ــوره ــم ..ل ـكـ ّـن أول ـئ ــك ه ــم إذا م ــا رأوا ّأن شـيـ ًـئــا فـيــه خ ـط ــورة عـلـيـهــم محتملة
ً
احتمال ولو واحد في المئة ،ولو بعد مئة عام ،هم من سينطلقون للقضاء على
منابع ذلك الخطر».

(انظر المجموعة األولى من الوثائق في ملحق الصور  ،الصفحات )١٩٩-١٩٥

ثانيا -دور الشعوب في مواجهة المخطط األمريكي
ً

السيد حسين األنظمة ليقوموا بدورهم في حماية شعوبهم والدفاع
مثلما دعا
ّ
توجه إلى الشعوب ً
أيضا الستنهاضها
عن ّأمتهم وبنائها وإصــاح وضعها ،فإنّ ه ّ
ّ
وألن مواقف الزعماء ال
التحرك من الجميع،
تتطلب
باعتبار ّأن حجم األخـطــار
ّ
ّ
ّ
فالمسؤولية هنا تقع على عاتق الشعوب نفسها.
تبشـر بالخير أب ـ ًـدا؛ وبالتالي
ّ

األمة وأوجاعها وآالمها،
فلقد كان
هم ّ
السيد حسين (رضــوان الله عليه) يحمل ّ
ّ
كثيرا لما يشاهده في فلسطين ولبنان والـعــراق وأفغانستان ومــا يحضـر
ويحزن ً
ومما
لــه فــي الـيـمــن؛ فعمل بـكـ ّـل مــا فــي وسـعــه إلنـقــاذ الـشـعــوب والـنـهــوض بـهــاّ ،

قال في (الصـرخة في وجه المستكبرين):

بروحية أخرى ،نتناول األحداث ليس على
ولنتحدث ،ولكن
«فلنجتمع هنا
ّ
ّ

نـحــو مــا تـعـ ّـودنــا عـلـيــه ،ونـحــن ننظر إلـيـهــا كــأحــداث بـيــن أط ــراف هـنــاك وكــأنّ ـهــا ال

تعنينا ،صـ ــراع بين أط ــراف هـنــاك ،وكــأنّ ـنــا لسنا طـ ً
ـرفــا فــي هــذا الـصـ ــراع أو كأنّ نا
بروحية من يفهم
نتحدث
لسنا المستهدفين نحن المسلمين في هذا الصـراع.
ّ
ّ
بروحية من يفهم بأنّ ه،
أنّ ــه طــرف في هــذا الصـراع ومستهدف فيه شــاء أم أبــى،
ّ
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يتنصل عنها يوم يقف بين يدي
المسؤولية هنا ،فال يستطيع أن
تنصل عن
ّ
وإن ّ
ّ
الله.
ن ـت ـحـ ّـدث  -أي ـ ًـض ــا  -لـنـكـتـشــف الـكـثـيــر م ــن ال ـح ـقــائــق داخـ ــل أن ـف ـس ـنــا ،وعـلــى
األمة اإلسالمية ّ
عملية،
نتحدث بروح
كلها.
ّ
صعيد الواقع الذي نعيشه وتعيشه ّ
ّ

مسؤولة ،نخرج برؤية واحدة وموقف واحد ،ونظرة واحدة ووعي واحد ،هذا هو
األمة.
ما تفقده ّ

جميعا إجـمـ ًـال ّأن كـ ّـل المسلمين مستهدفون ،أو ّأن اإلســام
نحن نـعــرف
ً

والمسلمين هم من تدور على رؤوسهم رحى هذه المؤامرات الرهيبة التي تأتي

بقيادة أمريكا وإسـرائيل ،ولكن كأنّ نا ال ندري من هم المسلمون.

المسلمون هم أولئك مثلي ومثلك من ّ
سكان هــذه القرية وتلك ،وهذه

مجتمعا ال ندري في
وهميا،
مجتمعا
نتصور المسلمين
المنطقة وتلك ،أو أنّ نا
ً
ً
ّ
ًّ
أي عالم هو؟ المسلمون هم نحن أبناء هذه القرى المتناثرة في سفوح الجبال،
ّ
أبناء المدن المنتشـرة في مختلف بقاع العالم اإلسالمي ،نحن المستهدفون..
مستعدين أن نصحو ،بل
مستعدين أن نفهم ،غير
ومــع هــذا نـبــدو وكــأنّ ـنــا غير
ّ
ّ

غريبا علينا الحديث عن هذه األحداث ،وكأنّ ها أحداث ال تعنينا ،أحداث
يبدو
ً
جديدة لم تطرق أخبارها مسامعنا ،أو كأنّ ها أحداث وليدة يومها.
نتحدث ً
أيضا لنعرف حقيقة أنّ نا أمام واقع ال نخلو فيه من حالتين،
عندما
ّ
كل منهما تفرض علينا أن يكون لنا موقف ..نحن أمام حالة َم ِهينةّ :
ّ
ذل ،وخزي،
ْ
وعـ ــار ،اسـتـضـعــاف ،إه ــان ــة ،إذالل ،نـحــن تـحــت رح ـمــة الـيـهــود وال ـن ـص ــارى ،نحن
كـعــرب كمسلمين أصـبـحـنــا فـعـ ًـا تـحــت أق ــدام إسـ ــرائـيــل ،تـحــت أق ــدام الـيـهــود،

عربا ،نحمل القرآن ونؤمن بالله وبكتابه وبرسوله
هل هذه تكفي إن ّ
كنا ال نــزال ً

وباليوم اآلخر لتدفعنا إلى أن يكون لنا موقف.

بد
الحالة الثانية :هي ما يفرضه علينا ديننا ،كتابنا القرآن الكريم من أنّ ه ال ّ

بالمسؤولية أمــام الله سبحانه وتعالى.
أن يكون لنا موقف من منطلق الشعور
ّ
نحن لو رضينا  -أو أوصلنا اآلخــرون إلى أن نرضـى  -بأن نقبل هذه الحال التي

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
ّ
َّ
بالض َعة ،أن
بالذل أن نرضـى بالقهر ،أن نرضـى
نحن عليها كمسلمين ،أن نرضـى

نرضـى بــأن نعيش فــي هــذا العالم على فـتــات اآلخــر يــن وبقايا مــوائــدهــم  ،فهل
يرضـى الله لنا  -عندما نقف بين يديه  -السكوت؟ من منطلق أنّ نا رضينا وقبلنا
وال إشكال فيما نحن فيه سنصبر وسنقبل.

ف ــإذا مــا وقـفـنــا بـيــن يــدي الـلــه سبحانه وتـعــالــى يــوم الـقـيــامــة ،هــل سنقول:

(ن ـحــن فــي الــدن ـيــا كـ ّـنــا قــد رضـيـنــا بـمــا كـ ّـنــا ع ـل ـيــه؟) .هــل سـ ُـيـ ْـعـفـيـنــا ذل ــك عــن أن

َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َٰ ُ ۡ َٰ َ َ ُ
َ َ َ ُ
يقال لنا :ألــم نأمركم؟ ﴿ألم تكن ءاي ِت تت
ل عل ۡيك ۡم﴾(((؟ ﴿أ َو ل ۡم َتك
ۡ
َٰٓ
َۡ ُ ۡ ُ ُ ُ ُ
يأ ُّيهاَ
كم بِٱلَ ّي ِ َنٰ
تأتِيكم رسل
قوله تعالى﴿ :
ت﴾(((؟ .ألم تسمعوا مثل
ِ
ۖ
َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ َ
َ َ َ ُ ُ َّ َّ َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
ٱلِين ءامنوا ٱتقوا ٱلل حق تقاتِهِۦ ول تموتن إِل وأنتم مسل ِمون ١٠٢
َّ َ ٗ َ َ َ ُ ْ
ْ
ۡ
َ َۡ ُ
َوٱع َت ِص ُم ُوا ِبَ ۡب ِل ٱللِ ج
لكن
ِيعا َول تف ۡ َّرق ۚوا﴾((( ،ومثل قوله تعالى﴿ :و
َََۡ ۡ َ َ ُۡ َ
ّ ُ ۡ َّ َ ُ ۡ َ ٞ
َ ۡ ۡ
ٱل ۡ
ون إ َل ۡ َ
م ُِنكم أمة يدع
ي َو َيأ ُم ُرون بِٱل َمع ُر ِ
ِ
وف و ْينهون ع ِْن ٱلمنك ِرۚ
ِ
َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ َ
َ َ ُ ۡ ۡ
ُ
َ
ۡ
ُ
َ
َوأ ْو ٰٓلئِك ه ُم ٱل ُمفل ِح ُون  ١٠٤ول تكونوا كٱلِين تفرقوا وٱختلفوا ِم ۢن بع ِد
َ ُّ
َ ُّ
َ َ ٓ َ ُ ُ ۡ َ ّ َ ٰ ُ َ ْ َ ٰٓ َ
ك ل َ ُه ۡم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٞ
يم  ١٠٥يَ ۡو َم ت ۡب َيض ُو ُجوه َ ٞوت ۡس َود
ما جاءهم ٱليِن ۚ
ت وأولئ ِ
ُ ُ ُ ٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َّ َّ َ َ ٞ
ِك ۡم فَ ُذوقُوا ْ ۡٱل َع َذابَ
وجوهۚ فأما ٱلِين ٱسودت وجوههم أكفرتم بعد إِيمن
ُ ُ َ ۡ ُ َ
َ َ َّ َّ َ ۡ َ َّ ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َّ
ٱللِ ُه ۡم فِيهاَ
ب ِ َما كنت ۡم تكف ُرون  ١٠٦وأما ٱلِين ٱبيضت وجوههم ف ِف رحةِ ۖ
َٰ ُ َ
(((
المسؤولية؟».
تحملنا
خ ِلون﴾ أال تخاطبنا هذه اآليات نحن لكي ّ
ّ
ويقول في (كيف نهتدي بالقرآن):
«وإذا مــا دخ ــل الـيـهــود وال ـن ـصــارى بـشـكــل اح ـتــال إل ــى الـيـمــن ،ث ـ ّـم ال تجد
ذرة من
فــي نـفـســك ّ
أي أل ــم وال غـضــب وال س ـخــط ،فــاعــرف بــأنّ ــه لـيــس لــديــك ّ

تهتم بأمر المسلمين ،والرسول
إيـمــان ،إنّ ــك ال
ّ
المسلمين فليس منهم».
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يهتم بأمور
قــال« :مــن لــم
ّ
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يهمك أمر اإلسالم وال أمر المسلمين وال أمر أبناء وطنك وال
فأنت إذا لم ّ
بأن
يهمك شـيء ،يدخل من دخل .فإذا دخلوا إلى اليمن هل
تتصور ّ
دينك وال ّ
ّ
أبدا.
باستطاعة الدولة أن تواجههم؟ ال تستطيع الدولة ً

ال يـقــف ض ـ ّـد أمــر يـكــا بــأعـمــال مــؤثــرة ّإل ال ـش ـعــوبّ ،أم ــا ال ــدول فــا يمكنها
مبرر كان».
تعمل ً
شيئا ّ
ضدهم ،بل هم من يسمحون بدخولهم ّ
بأي ّ
ومما قال في (الشعار سالح وموقف):
ّ
«ال ـق ـضـ ّـيــة أصـبـحــت قـضـ ّـيــة ال ـش ـعــوب أنـفـسـهــم ،ل ــم يـعــد م ــن الـصـحـيــح أن

العربية،
أبدا ..الجيوش
يطمئنوا على حكوماتهم أو ّأن جيشهم ممكن أن يدافعً ،
ّ
األمريكيين ســواء
الـحـ ّـكــام الـعــرب أصبحوا مهزومين ،مهيئين أن يعملوا لصالح
ّ
ـدي مــن األم ــن ،وألنّ ــه يحمل عـنــوان
بترغيب أو بـتــرهـيــب ،أي ال تـتـصـ ّـور بــأنّ ــه جـنـ ّ

األمريكيون
سيتحرك .ما هو أمن الوطن؟ أمن الوطن ِمن َمن ،إذا كان
أمن فهو
ّ
ّ
«مستعدين»،
يعملون ويـتـحـ ّـركــون ويــأمــرون أن أوق ـفــوا هــذا الـشـعــار ،فـيـقــولــون:
ّ

ـاصــة بــه ،فـهــو يــؤمــن َمــن إذن؟ هــل هو
ويـقــومــون بـخــدشــه وقـلــع الملصقات الـخـ ّ
األمريكيين ،أو يؤمننا؟».
يؤمن
ّ
ومما قال في (خطر دخول أمريكا اليمن):
ّ
ـؤدي إلى استحكام قبضة
«لقد ظهر في هذا الزمان ّأن من األشياء التي تـ ّ

األعـ ــداء عـلــى الـشـعــوب الـمـسـلـمــة ه ــوّ :أن حـكــومــاتـهــم تُ ـ ْـخ ـ َـدع مــن قـبــل اآلخــر يــن

ـربــى عـلــى أن نقبل مــا جــاء مــن حـكــومــاتـنــا ،وقــد يقول
فيخدعوننا هــم ،ونـحــن نـتـ ّ

المعنية بـهــذه الـقـضـ ّـيــة ،وهــي الـمـســؤولــة عــن هــذا األمــر،
الـبـعــض( :الــدولــة هــي
ّ
لكنهم أشـخــاص مثلنا ،يمكن أن ُيخدعوا،
وهــي التي
تهتم بمصلحة الشعب) ّ
ّ

الحقيقية ،ويمكن أن ال
ويمكن أن يجهلوا أشـيــاء كثيرة منها مصلحة الشعب
ّ
ي ـعــودوا إل ــى ال ـقــرآن لـيـهـتــدوا ب ــه ،ولـيـعــرفــوا مــن خــالــه مــا هــو الـمــوقــف الصحيح
الـ ــذي ه ــو مـصـلـحــة لـشـعـبـهــم ،ف ـقــد ُي ـخ ــدع ــون ون ـح ــن نُ ـ ـخ ــدع ،ث ـ ّـم س ـن ـكــون كـ ّـلـنــا
الضحية.
ّ

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
على الشعوب نفسها أن تعرف أنّ ها تستطيع من خالل البحث عن الرؤى
ـامــة الـتــي تعاني
الصحيحة أن تـحـ ّـل هــذه المشكلة ،وتــرفــع عــن كاهلها هــذه الـطـ ّ

ألن الـشـعــوب هــي نفسها الـمـتـضـ ـ ّـررةّ ،أم ــا الـحـكــومــات والــزعـمــاء فهم غير
منها؛ ّ
بأم أعينهم من المعاناة في مختلف
متض ّـررين ،غير مكترثين ،ال ّ
يهمهم ما يرونه ّ
بقاع الدنيا لجميع المسلمين.

ال ـش ـع ــوب ه ــي ال ـت ــي ت ـت ـض ـ ـ ّـرر ،وي ـل ـح ـق ـهــا ال ـ ّ
ـذل ــة واإلهـ ــانـ ــة ،ال ـش ـع ــوب هــي

بقضيتها ،وتـتـعـ ّـرف على
تهتم
الـضـحـ ّـيــة ،ومــا لــم تتجه الـشـعــوب نفسها إلــى أن
ّ
ّ
ّ
أي شـيء
أعــدائـهــا ،وتـعــرف الـحـ ّـل والـمـخــرج مــن مشكلتها ومصيبتها فــا
تتوقع ّ
آخر من زعمائها أو من غيرهم».

منهجية القرآن هي الطريق لنيل الحر ّية واالستقالل
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ّ

الثقافية الشاملة أعظم
الفكرية
السيد حسين (رض ــوان الـلــه عليه) بثورته
قــاد
ّ
ّ
ّ
تؤسس وتش ّـرع للطغيان
ثــورة على الثقافات المغلوطة والعقائد الباطلة التي ّ

والظلم ،ثار على الثقافات المنحرفة التي أوصلت المئات من الطواغيت إلى

األمة بالقهر والغلبة .هذه الثورة هي
ّ
وهيأت لهم الساحة ليحكموا ّ
سدة الحكمّ ،

أي اخـتــراقــات؛ فــا أمــر يـكــا وال غيرها
الحقيقية الناجحة
ال ـثــورة
والمحصنة مــن ّ
ّ
ّ
ق ـ ــادرة ع ـلــى أن ت ـخ ـتــرق م ـثــل ه ــذه الـ ـث ــورة ال ـت ــي ات ـج ـهــت إل ــى ب ـن ــاء ّأمـ ــة ال تقبل
األم ــة تـعــرف مــن يحكمها وفــق معايير
بــالـطــواغـيــت وال تـنـخــدع بـهــم ،ث ــورة تجعل ّ
قرآنية ،ثــورة ال مكان فيها لتلك األفـكــار المنحرفة التي أوصلت المجرمين إلى
ّ

ّ
ومهدت
األمــة
سدة الحكم
ّ
اإلسالمية عبر تاريخها الطويلّ ،
ليتحكموا في رقاب ّ
ّ
الـطــر يــق أمــامـهــم ليصعدوا على أكتافها ويسوموها ســوء ال ـعــذاب؛ حـ ّـتــى وصل

ـريــة وث ــروات
بهم األم ــر فــي هــذه المرحلة إلــى أن يبيعوا كــرامــة وع ــزّ ة وشـ ــرف وحـ ّ
األمــة أمريكا وإسـرائيل وأن يتآمروا على شعوبهم وأن
شعوبهم من أعــداء هــذه ّ

األمـ ــة ف ــي ضـ ــرب
ي ـسـ ّـخــروا أنـفـسـهــم لـيـكــونــوا أدوات قـ ــذرة لـخــدمــة أعـ ــداء ه ــذه ّ
شعوبهم وإذاللهم وقهرهم.
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السيد حسين القرآن الكريم ،وهــو واثــق كـ ّـل الثقة بقدرة القرآن
لقد قـ ّـدم
ّ
ـأم ــة ورفـ ــع ال ـظ ـلــم ع ـن ـهــا إن سـ ــارت ع ـلــى نـهـجــه،
ع ـلــى تـغـيـيــر ال ــواق ــع ال ـس ـ ـ ّـيء ل ـ ّ
وتـحـصـيـنـهــا مــن ك ـ ّـل ال ـم ــؤام ــرات ،وت ـقــديــم ال ـح ـلــول لـهــا فــي ك ـ ّـل م ـجــاالت حياتها
دون حاجة إلى أن تعود إلى أعدائها وتغطية ّ
تشعبت
كل مجاالت الحياة مهما
ّ
الحياة.

ومما قال في (اإلسالم وثقافة االتباع):
«مـهـمــا تـشـ ّـعـبــت الـحـيــاة وت ـقـ ّـدمــت ،ومـهـمــا اتـسـعــت ع ـمــارة األرض ،يـظـ ّـل
ويظل القرآن أشمل ،وأكمل .هذا شـيء ال ّ
ّ
شك فيه.
اإلسالم أوسع،
المشكلة هــي فــي داخــل اإلنـســان حقيقة ،أنّ ـنــا لــم نستطع أن نفهم عظمة

حتى ننشد إليه أكثر ،ونثق به أكثر ،ونرتبط به،
هــذا الــديــن ،وأن نعرف كماله؛ ّ
ونحرص عليه ،ونعمل على رفــع رايـتــه ،والجهاد من أجــل إعــاء كلمته ،والدفاع

عنه».

القرآنية
 -2صفوة من العلماء األجالء في طليعة المسيرة
ّ

بالرغم مــن الـظــروف الصعبة والـحـ ّـســاســة الـتــي كــان يـمـ ّـر بها العالم بعد أحــداث
المتحدة في
ـأي عمل ّ
ضد الواليات ّ
الحادي عشـر من سبتمبر وخطورة القيام بـ ّ
تـلــك ال ـظ ــروف ّإل ّأن ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن كــانــت ثـقـتــه بــالـلــه وبـنـصـ ــره أ ك ـبــر م ــن هــذا
بقوة بيانه واستخدامه القرآن الكريم كسالح وكمنهج تربوي
التهويل ،واستطاع ّ
قرآنية تواجه كـ ّـل هــذه األخـطــار ،وأن يحصل على تجاوب كبير من ّ
كل
لبناء ّأمــة
ّ
ف ـئــات الـمـجـتـمــع ،وك ــان م ــن أول ـئ ــك ع ــدد م ــن ص ـفــوة ال ـع ـل ـمــاء ،وف ــي مـقـ ّـدمـتـهــم
الرباني المجاهد بدر الدين الحوثي  ،Mوالذي كان وحده ّأمة
السيد العالم ّ
ّ

ـاديــة ســوف
قــائـمــة بعينها حـيــث وج ــد ّأن مــا سـعــى لتحقيقه طـيـلــة حـيــاتــه ال ـج ـهـ ّ
يـتـحـ ّـقــق مــن خ ــال ه ــذه الـمـسـيــرة الـقــرآنـ ّـيــة العظيمة  -الـتــي ك ــان لــه فـضــل وضــع
ال ـل ـب ـنــات األولـ ــى مـنـهــا  -ف ـت ـحـ ّـرك ب ـكـ ّـل ثـقـلــه االج ـت ـمــاعــي وال ـع ـل ـمــي لـنـصـ ــرة هــذا

ّ
يتوان أو
المظفرة إلى األمام ولم
القرآنية
المشـروع العظيم والدفع بهذه المسيرة
َ
ّ
حتى أقـ ّـر الله عينه
يقصـر،
سنه وشـ ّـدة مرضه ّ
وتحمل الصعاب واآلالم رغــم كبر ّ
ّ
ّ

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
القرآنية تقف
حتى رأى دين الله منتص ًـرا ،ورأى المسيرة
فلم يغادر هذه الحياة ّ
ّ
ّ
األمــة
ينس قبيل موته أن يوصـي ّ
بكل قـ ّـوة لمقارعة الطواغيت والظالمين .ولــم َ
ومنهجا والعمل على تحويله إلى واقع في
بالتمسك بهذا النهج القرآني قيادة
ً
ّ
ّ
كل شؤون حياتهم.

وكــذلــك ك ــان مــن أوائ ــل المستجيبين لـلـسـ ّـيــد حسين (رضـ ــوان الـلــه عليه)
والسيد العالم المجاهد أحمد بن صالح
العالم المجاهد عبد الرحمن مشحم،
ّ
ّ
األجلء.
الهادي ،وغيرهم من العلماء
السيد في مواجهة التشكيك
-3
ّ

ـأن عـمـ ًـا مــن هــذا الـنــوع سيثير أطـ ً
ـرافــا أخــرى،
لـقــد كــان الـسـ ّـيــد حسين ي ــدرك ب ـ ّ
وكــان ِّ
موط ًنا نفسه على مواجهة كـ ّـل الـتـحـ ّـديــات ..ومـ ّـمــا كــان يقول فــي (الــدرس
الثاني من سورة المائدة):

بد أن يسمع اإلنسان حوله
مهما ،مهما كان
عظيما ال ّ
ّ
ً
«أي شـيء مهما كان ًّ
ً
مما حصل ،فهو
معاكسا ،مثبطا،
كالما
ً
مشو ًها ،والقرآن الكريم عــرض نماذج ّ
ّ
ً
كتاب من عند الله سبحانه وتعالى ،وهو أعظم كتبه التي أنزلها إلى عباده ،ماذا

ۡ َ َ ٓ َّ
ۡ َُۡ ٞ
قــال اآلخــرون
مقابلة الـقــرآن؟ مــاذا قــالــوا؟ ﴿إِن هٰذا إِل س َِحر
في ۡ َ
ٗ
ُۡ
ۡ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٗ
َ َ ُْٓ َ َ
َ
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َّ
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س
ِ
ِ
َ﴿وقالوا أ ِ
َّ َ َ َ ِ ۡ َ
َ
ۡ
ّ
نز َ ُل َّٱلِي َيعل ُم ِ َّ
أ َ
ۡرض﴾((( .لقد جاء األنبياء من عند
ٱلس ِف ٱلسمٰو ٰ ِ
ت وٱل ِ ۚ

يؤث ُر﴾(((،

الله سبحانه وتعالى نعمة للبشـر ،هدى للعالمينّ ،
نبيها،
كل أمة كان يأتي إليها ّ
وقــد يـقــول الكثير للنبي ال ــذي هــو أ كـمــل الـنــاس عـقـ ًـا وأزكــاهــم نـفـ ًـســا :مجنون،
مفترّ ،
كذاب ،ساحر.
شاعر،
ٍ

المدثر ،اآلية .24
((( سورة ّ

((( سورة الفرقان ،اآليتان  5و.6
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أيضا عرضها القرآن الكريم؛ ألنّ ــه لم يحدث أن أرســل رسـ ٌ
هذه ً
ـول إلى ّأمة
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َ َ ٰ َ ٓ َّ َ َ ُ ُ ۡ ّ ٞ
ك ۡم يُر ُ
يد
َ ّإل وجاء من بينها من يقول :مجنون أو ساحر ﴿ما هذا إِل بش مِثل
ِ
َ َ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ
(((
يتكبر عليكم».
أن يتفضل عليكم﴾ أن ّ

«همنا هو :أن نعمل في
ومما قال في (الــدرس العاشـر من معرفة الله):
ّ
ّ
إص ــاح ال ـنــاس ،وال نـبــالــي إذا كــان هـنــاك مــن ي ـعــارض؛ ألنّ ـنــا كـمــا عـ ّـودنــا أنفسنا
على ّأل نبالي بمن يعارضنا ،فكم قــد حصل فــي الماضـي وإل ــى اآلن معارضة
ألي إنسان
طويلة
ومستمرة لم نكن نكترث بها .هــذا شـيء طبيعي قد يحصل ّ
ّ
يـنـطـلــق فــي ع ـمــل ،أن يـلـقــى مــن ي ـعــارضــه س ــواء وأن ــت فــي طــر يــق ال ـحـ ّـق أو في
طريق الباطل ستلقى من يعارضك ،من يشاققك ،من ّ
يشوه
يتكلم عليك ،من
ّ

عملك ،مــن يعمل على الـحـ ّـط مــن مـقــدار عملك ،بــل قــد تلقى مــن ّ
يكفرك أو

يفسقك ،أو ..كم من العبارات تنطلق!».
ّ

ل ـقــد ك ــان ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن ي ـع ــرف ّأن ال ـم ـهـ ّـمــة س ـت ـكــون ك ـب ـيــرة ن ـظ ـ ًـرا ل ـمــا قد
األم ـ ــة ضـحـ ّـيــة
األم ـ ــة إل ـيــه م ــن ال ـب ـعــد الـكـبـيــر ع ــن ال ـلــه وع ــن ك ـتــابــه وكـ ــون ّ
وص ـلــت ّ
واثقا بالله ّ
لكنه كان ً
كل الثقة ،وكان
لتراكمات الماضـي من التقصير والتفريط ّ

مقدمتهم اإلم ــام علي  Qالصبر والـصـمــود في
يستلهم مــن العظماء وفــي
ّ

مواجهة الباطل ومما قال في ذكرى استشهاد اإلمام علي :Q

«مــا أحوجنا ّ -أيـهــا اإلخ ــوة  -إلــى أن نستلهم مــن علي  Qالصبر على
الـحـ ّـق ،الصمود في مواجهة الباطل ،استقبال العناء والشدائد بصدور َر ْحـ َـبــة،
قوية ،بإرادات ال تُ قهر ،برؤية واضحة ،ببصيرة عالية».
بعزائم ّ
تحركات السفير األمريكي
ّ -4

أدرك الـصـهــايـنــة واألمــر ي ـكـ ّـيــون خ ـطــورة ه ــذه الـمـشـ ــروع الـقــرآنــي عـلــى مشـروعهم
االستعماري ليس في اليمن فحسب ،ولكن على مستــوى العالم ّ
حتى جاء
كله ّ

((( سورة المؤمنون ،اآلية .24

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
يتحول
ذلك على لســان سفـيرهم في اليمن (أدموند هــول) قوله« :نخشـى أن
ّ

عداء الشعـب العـربي إلى عداء ديني».

ّ
يشكله حسين بــدر الدين
المتحدة ما
وقــولــه« :تستشعر حكومة الــواليــات ّ

الحوثي من خطر على مصالحها في المنطقة».

األمريكية أعربت فيها عن مخاوفها من تنامي
ونشـرت رسالة من الحكومة
ّ
ضد أمريكا في شمال اليمن.
السخط ّ
األمريكية ضلوعها في هذه الحرب اآلثمة عندما نشـرت
ولم تخف اإلدارة
ّ
سـفــارتـهــا فــي الـيـمــن وبـعــد أن طــالــت الـحــرب بـ ً
صحفيا أعـلـنــت فـيــه دعمها
ـاغــا
ًّ

اليمنيين بالوقوف مع النظام في حربه في محافظة صعدة
للحكومة ودعت فيه
ّ
للقضاء على حسين بــدر الدين الحوثي( .كما نشـرت ذلــك صحيفة البالغ في

العدد  576بتاريخ  25جمادى اآلخرة 1425هـ).

لـقــد ك ــان األعـ ــداء يـعــرفــون عـظـمــة القرآن الكريم وخ ـطــره عـلــى مشاريعهم

وخ ـطــر ال ـص ـ ــراع عـلــى أســاســه أ ك ـثــر م ــن الـمـسـلـمـيــن أنـفـسـهــم ،وق ــد أش ــار الـسـ ّـيــد

حسين إلى ذلك بقوله في (اإلسالم وثقافة االتباع):

يتميز بــه ه ــذا الــديــن ،وه ــذا مــا يجعل األعـ ــداء أنفسهم يعرفون
«ه ــذا مــا
ّ
أساسا لمحاولة ضـربه هــو ،وهــل يستطيعون أن يضـربوه هو؟
فيتجهون
عظمته ّ
ً
ال ،يضـربونه في أنفسنا ،يضـربونه في واقع حياتنا ،عندما نكون بسهولة قابلين
ألن نـتـخـ ّـلــى ع ـنــه ،نـبـتـعــد ع ـنــه ،نـبـتـعــد م ــن طــر يـقـهــم وه ــم يـتـجـهــون إل ـي ـنــا ،نفسح
فسادا».
المجال لهم ليفسدوا كيفما يشاؤون ،يعيثون في األرض
ً
مهمة منها:
تحرك السفير األمريكي وفق ّ
عدة خطوات ّ
لقد ّ
أ .اتجه إلــى وزارة التربية والتعليم ليشـرف بنفسه على صياغة المناهج

ـويــة ،وهـنــا يـبـ ّـيــن الـسـ ّـيــد حسين خـطــورة مـثــل هــذه الـخـطــوة وواج ــب الـنــاس
الـتــر بـ ّ

نتحرك لنعارضها
حيالها في( :آيات من سورة الكهف) فيقول« :ونحن يجب أن
ّ
ـديــة ،ونـفـضــح األمــر يـكـيـ ّـيــن بـهــا فــي الــوقــت نـفـســه .لـكــن لــأســف مـتــى مــا قلنا
بـجـ ّ
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يتفهم بعض الـنــاس لـمــاذا نـتـحـ ّـرك فــي األوسـ ــاط! نحن قلنا:
بعض األش ـيــاء ،ال
ّ
يجرنا
نتحرك أمــام هــذه الـفـكــرة ،على األق ـ ّـل أن نشيع بين الـنــاس الخطر الــذي ّ
ّ
ّ
األمريكيين ليسوا صادقين في قولهم،
وأن هــذا يــدل على ّأن
إليه
األميركيونّ ،
ّ
ّ
الحكومية
ألن المدارس
وأنّ هم ال يريدون مكافحة اإلرهــاب ،ال يالحقونهم أ ًصــا ّ
ّ
متشددين ،أو ملتزمين باإلسالم! فلماذا
في مختلف بلدان الدنيا هذه ال تنتج
ّ

التعليمية ،ويصيغوها على ما يريدون؟
ويغيروا المناهج
بادروا إليها ليحتووها،
ّ
ّ
ويبين ّ
األمريكيين متجهين لتغيير
لكل ما ال يفهمون ّأن
ّ
فهذا الشرح يفضحهمّ ،
األم ــة ه ــذه؛ لـيـبـنــوا جـيـ ًـا ي ـتـ ّ
ـولهــم ،يـحـ ّـبـهــم ،يـجـ ّـلـهــمّ ،
يمكنهم مــن الهيمنة
ثـقــافــة ّ
ومحبين لـلــه ،وأن ّ
يمكنوا كـتــاب الـلــه من
عليه ،بــدل مــن أن يـكــونــوا أول ـيــاء لـلــه،
ّ
أن يحكم عـلـيـهــم؛ فـيـكــون الـبــديــل هــم الـيـهــود ،فـهــم يــر يــدون االح ـتــال ألفـكــارنــا،
لـنـفــوسـنــا ،ل ـبــادنــا ،لقيمنا ،لـكـ ّـل مــا يــر بـطـنــا بــديـنـنــا .هــم يــر يــدون ه ــذاّ ،
وإل لما

كنا
اتجهوا إلى المدارس
الحكومية .نقولّ :
تحدثوا في أوساط الناس بهذا ،وإذا ّ
ّ
األمريكيون).
قضية ينزلها
أي
أذكياء نعرف كيف نعمل وسننجح أمام ّ
ّ
ّ

ب .كـمــا تـ ّ
ـولــى اإلش ـ ــراف بنفسه عـلــى حـبــس مــن يــرفـعــون ش ـعــار( :الـمــوت
ألمــر ي ـكــا ال ـم ــوت إلس ـ ــرائ ـي ــل) ف ــي ك ـ ّـل م ــن ص ـع ــدة وص ـن ـعــاء وغ ـيــره ـمــا .وأوردت

الصحف بأنّ ه كان يحضـر المحاكمات بنفسه.

ج .ق ـ ــام ب ــالـ ـخ ــروج إل ـ ــى م ـح ــاف ـظ ــة صـ ـع ــدة لـ ــاطـ ــاع ع ـل ــى مـ ــا يـ ـج ــري عــن

ق ــرب ،والـتـقــى بــالـمـســؤولـيــن بالمحافظة وبــالـعــديــد مــن الـمـشــايــخ والـشـخـصـ ّـيــات

يبين في ملزمة (الشعار ســاح وموقف) هذه
االجتماعية.
والسيد حسين هنا ّ
ّ
ّ
الـخـطــوة قــائـ ًـا« :حـ ّـتــى الشهر الماضـي حين جــاء السفير األمــر يـكــي إلــى صعدة
بـعــدهــا ،وإذا الـمـحــافــظ قــد ت ـحـ ّـرك مـعــه حــركــة ثــانـيــة ،وأصـ ــدر تــوجـيـهــات نــزلــت

بمجموعة أشخاص ليسجنوهم ألنّ هم كتبوا الشعار ،وأرسل بعض الجنود يقلعوا
سيئ؟ بالتأكيد ،فعمل كذها
الشعار ويخدشوه في أماكنه ،أليس ذلــك عمل ّ
أي كـلـمــة تـجــرح
م ــن إن ـس ــان مـسـلــم ف ــي الـيـمــن غـيــر طـبـيـعــي ،ي ـح ــاول أن ي ـح ــارب ّ
األمريكيين ،يـحــارب الـكــام فقط ،الـكــام ضـ ّـد أع ــداء الـلــه ،كيف لــو قد
مشاعر
ّ
عمليا؟!.
انطلق الناس
ًّ

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
فـعـنــدمــا يـخــرج الـسـفـيــر األمــر ي ـكــي ال ــذي فــي األس ــاس قــد اخـتـيــر مــن وزارة

متخصص في
ـاصــا لليمن ،وقــد قيل أنّ ــه شخص
ّ
الـخــارجـ ّـيــة األمريكية اخـتـيـ ًـارا خـ ًّ
اليمنيين ،فجعلهم
مــوضــوع مكافحة اإلره ــاب ،فمعناه أنّ ــه قــد انــزعــج مــن شعار
ّ
َيمسحوا الشعار ،ويقلعوا األوراق ،ويسجنوا أشخاص .أليس ذلك شاهد على
ّأن هــذا الـشـعــار مـ ّ
ـؤثــر عـلــى األمــر يـكـ ّـيـيــن؟ وإال لـمــا ث ــاروا بـهــذه الـطــر يـقــة لــو كانت
مجرد كلمات ال منها فائدة!».
ّ

تبنى سحب األسلحة مــن ســوق الطلح وتشجيع المواطنين على بيع
دّ .

أسلحتهم بــأثـمــان كـبـيــرة وعـلــى إث ــر ذل ــك ارت ـفــع سـعــر ال ـســاح بشكل كبير نتيجة
للشـراء الكبير من قبل السفير األمريكي ّ
السيد
لكل أنــواع األسلحة .وقــد أشــار
ّ

حسين إل ــى ذل ــك فــي مـلــزمــة (الـشـعــار س ــاح وم ــوق ــف)« :مثلما ّأن مـحــاولــة أن

أنواعا من السالح تغيب ،وترتفع أثمانها،
يزور سوق السالح ّثم في األخير ترى
ً
ً
يعني م ــاذا ،يعني ّأن هــذا ي ـ ّ
خططا لليمن ،للهيمنة عليها،
ـدل على ّأن هـنــاك
اليمنيين إل ــى درج ــة ّأل ي ـجــدوا مــا يــدافـعــون عــن أنفسهم
وي ــر ي ــدون أن يــوصـلــوا
ّ

بــه .وه ــذا كـ ّـلــه يكشف ّأن عـنــدهــم نــوايــا سـ ّـيـئــة للمستقبل ،ضـ ّـد الـشـعــب هــذا،
وضد الدين ،والهيمنة على البالد وثرواتها البالدّ ،
وكل شيء فيها؟! لماذا يعير
ّ

أهمية لألسلحة التي يراها أمامه في سوق الطلح ،مع أنّ ه يعلم
السفير األمريكي
ّ
متطورة
ّأن عنده صــوار يــخ عــابــرات ال ـقــارات ،وعندهم طــائــرات ،وكـ ّـل أسلحتهم
ّ

تمر عنده مشاهد البنادق واأللغام
من أرقى األسلحة ،وعندهم قنابل ّ
نووية؟ ال ّ
مر السحاب بل
والقنابل
ّ
اليدوية ومواصير آر بي جي في دكاكين سوق الطلح ّ
يحسب ألف حساب لهذا».

ويـقــول فــي (ال ــدرس الــرابــع عشـر مــن دروس شهر رمـضــان)« :ولـهــذا تجده

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أسـلـحـتـهــم م ـت ـفـ ّـوقــة ال يـ ــزال ي ـخــاف م ــن ال ـب ـن ــدق؛ ه ــذا ال ـســاح

الـشـخـصــي ،أال ي ـطــوفــون األس ـ ــواق ل ـيــروا إذا ك ــان فـيـهــا أس ـل ـحــة؟ وي ـف ـكــرون كيف
ّ
يلفقون تلفيقات لسحبها ،يضيعونها ،هــذه األسلحة البسيطة فكم هو الفارق

بـيــن طـلـقــة الــرصــاصــة وبـيــن ال ـص ــاروخ ال ــذي لــديـهــم؟ مــا زال خــائـ ًـفــا ألنّ ــه ال يريد
ّ
مسلحة .الحظ كيف هم في العراق اآلن؟ في العراق يبدو بحالة فيها
مواجهة
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مدرعة أو ناقلة أو غير ذلك فتقتل
ضعف كبير ً
معينة تضرب ّ
جدا ،تأتي قذيفة ّ
ـويــات الـجـنــود داخ ــل ال ـعــراق،
مـجـمــوعــة ج ـنــود فـتـهـتــزّ أمــر يـكــا ه ـنــاك ،وتـهـتــزّ مـعـنـ ّ

عسكريا؟
فيهربون إلى تركيا وسوريا ،لكن متى وصلوا إلى العراق متى ضـربوه
ًّ

بعد ضـربات أخرى كثيرة حيث انشغل الناس بوسائل أخرى غير إعداد أنفسهم
ّ
ـدو ال يــأمــن هذا
ألن هــذه
للمواجهة
المسلحة؛ ّ
قضية أســاسـ ّـيــة؛ بــأن تجعل الـعـ ّ
ّ

ّ
المسلحة ،يجب أن تشتغل بالطرق
ـدو طــرفــك ،وبــاإلضــافــة إلــى الـمــواجـهــة
ال ـعـ ّ
النفسية التي مــن مصاديقها مــوضــوع رفع
األخــرى كالموضوع الثقافي ،الـحــرب
ّ
حربا ،يعتبر
الشعار والمقاطعة
االقتصادية وتوجيه للناس على هذا النحو يعتبر ً
ّ

الحقيقية».
لألمة من ماذا؟ من حربهم
ً
تحصينا ّ
ّ

ضد
وجــه المحافظ والمسؤولين بالمحافظة باتخاذ إج ــراءات صــارمــة ّ
هـّ .
وعـ ِّـذبــوا
مــن يرفعون الـشـعــار ،وقــد تـ ّـم إلـقــاء القبض على العديد مــن الـشـبــابُ ،
وحشيةُ ،
ـدرسـيــن ،وتـ ّـم إيـقــاف مرتّ بات
بطريقة
وفـ ِـصــل العديد مــن الـطـ ّـاب والـمـ ّ
ّ

المدرسين.
العشـرات من
ّ

قديما.
تركيا
لمديرية رازح واشترى من جبل حرم
و .قام بزيارة
ً
ّ
ً
مدفعا ًّ
ز .قـ ـ ّـدم ال ـعــديــد م ــن األعـ ـم ــال وال ـم ـش ــار ي ــع ال ـت ــي ت ـحـ ّـســن صـ ــورة أمــر ي ـكــا،

مــن ذل ــك تــوز يــع كــراسـ ــي وطـ ــاوالت فــي بـعــض ال ـم ــدارس مـكـتــوب عليها (هــديــة
السيد حسين إلــى مثل
مقدمة مــن الــواليــات المتحدة األمــر يـكـ ّـيــة) .وقــد أشــار
ّ
ّ
هــذه الخدع وكيف نتعامل معها بقوله في الــدرس (الـســادس من دروس شهر

لكن موقفي هو موقفي منه الموقف
رمضان)« :يقيم السفير األمريكي مشاريع ّ

يقدم من خدمات ليست بالشيء اإليجابيَ .
ابق في تعاملك معه
القرآني فما ّ
التعامل الـقــرآنــي ،وأوض ــح للناس أن مــا يفعله ليس ســوى عـبــارة عــن ُطعم كما

يقدم الصياد للسمكة قطعة لحم لتنجذب إليه ّثم يقوم باصطيادها .فليعرفوا
ّ
أبدا ّ
وإل فسيكون الناس أغبى من السمكة
يقدم لها ً
األمة ال تخدع بما ّ
ّأن هذه ّ
فــي البحر الـتــي تعتبر الـصـ ّـيــاد ذلــك فــاعــل الخير الــذي نــزّ ل لها قطعة لـحــم ،أنّ ــه

ليقدم للسمكة قطعة لحم،
قاصدا لها ،وقد ترك شغله وعمله
جاء من البيت
ً
ّ
وهي ال تدري (السمكة) أنّ ه يريد أن يأكلها بواسطة قطعة اللحم تلكً ،إذا ألم

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
مما قدم؟ ّ
كل أعمالهم ال تخرج عن هذا المثل ،حقيقة قطعة لحم
يستفد أكثر ّ
ليستفيد بدلها كيلو أو اثنين أو أكثر على حسب حجم السمكة وغبائها».
ح .عمل على إفساد الشباب واستقطابهم إلى مستنقع الفساد األخالقي

والـثـقــافــي .يـقــول فــي (ال ـش ـعــار س ــاح وم ــوق ــف)« :ول ـهــذا مـ ّـمــا يــؤســف أن يكون
ً
فهما ،وأ كـثــر قــدرة على التخطيط
اليهود أصبحوا أكثر وعـ ًـيــا ،أكثر
إدراك ــا ،أكثر ً

منا وعندنا كتاب الله ،واألحداث أمامنا ماثلة ،نسمع التلفزيون ينقل ّ
كل شيء،
ّ

الصحف ،اإلذاعــات ،وال نحسب حساب المستقبل ،لكي نعي أنّ هم في األخير
يــر يــدون فـعـ ًـا أن يهيمنوا علينا ،أن يـ ّ
ـذلــونــا ويـقـهــرونــا وي ـغـ ّـيــروا ثقافتنا الــديـنـ ّـيــة،
ويـنـشـ ــروا الـفـســاد ،سـيـنـشـ ــرون الـخــاعــة عـلــى أرق ــى مـسـتــوى ،يـنـشـ ــرون الـخـمــور،
والـمـخـ ّـدرات ،الفساد ّ
وحتى يــرى اإلنسان الــذي يحاول أن يستنكر
بكل أنــواعــهّ .

عاديا .نشـر األعداء ثقافة
أمرا
شيئا
انتشار الفساد ذلك ً
ًّ
طبيعيا وقضايا الفساد ً
ًّ
ّ
وفرقوا كلمة الناس».
المخدرات ،الفساد األخالقي ،حاربوا الدين،
الخمور،
ّ
ّ
«مخططاتهم رهيبة ،وأصبحت
وفــي حديث (ال ـمــواالة والـمـعــاداة) يـقــول:
األشياء ّ
تتهيأ لهم بشكل عجيب؛ ألنّ ه النفوس قد فسدت ،وفسد الزعماء
كلها ّ

أي اهـتـمــام
أي وعـ ــيّ ،
وال ـش ـع ــوب حـقـيـقــة ،أصـبـحـنــا كـ ّـل ـنــا ف ــاس ــدي ــن ،ال نـحـمــل ّ
حل فيها ،وأصبحنا ّ
أي ّ
بالقضية هذه ،ال ّ
كلنا ّ
نتلقى في نفوسنا ،في
نفكر في ّ
ّ

يهيئ لليهود أن
تهيئة
نفسياتنا مــن الـفـســاد الثقافي واإلعــامــي واألخــاقــي مــا ّ
ّ
ً
ّ
مما وصلوا إليه حقيقة».
يحققوا
أهدافا أخرى أكثر ّ
ـذن حــذو بني إسـ ــرائـيــل) يـقــول« :أولـسـنــا نــرى ّأن فــي اليمن ّ
كل
وفــي (لـتـحـ ّ

ألن الله قــال عنهم
سنة ينتشـر فيها الفساد والضالل أكثر من السنة السابقة؟ ّ

ّإن أول ـئــك مــن أه ــل ال ـك ـتــاب ،مــن ال ـي ـهــود وال ـن ـصــارى اش ـت ــروا ال ـضــالــة ،ون ـبــذوا

الكتاب وراء ظهورهم ليستبدلوا بــه الضاللة ،وأنّ ـهــم فــي الــوقــت نفسه يريدون
يد َ َ
الس ِب َ
ّ
يل﴾ .هم من يعملون على
من اآلخــر يــن أن
يضلوا ﴿ َو ُي ِر ُ
ون أ ْن تَ ِض ُّلوا َّ
العربية».
نشـر الفساد األخالقي في مختلف البالد
ّ
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تحركات السفير األمريكي حيث قال المقابلة
وقد أشار
السيد حسين إلى ّ
ّ
يتحرك ،يجوب اليمن ً
طول
مع ال ـ (بــي بي ســي)« :السفير األمريكي في اليمن
ّ

ً
يتفوهون بكلمة واحدة معه وقد اعترفوا هم ،صحف
وعرضا ّ
يمهد لالحتالل وال ّ
ـأن السفير األمــر يـكــي يـتـ ّـحــرك فــي الـيـمــن كـمــا لــو كــان
الـمــؤتـمــر ،ال ـحــزب الـحــا كــم ب ـ ّ

ضج من هذا ،والناس لدينا يعرفون ّأن السفير
مندوبا
ً
ساميا ،ومجلس ّ
النواب ّ
ً
األمــر ي ـكــي يـعـمــل عـلــى تـجـمـيــع األسـلـحــة مــن أي ــدي الـيـمـنـ ّـيـيــن تـمـهـيـ ًـدا لــاحـتــال.
كـمــا تعمل الـمـنـ ّـظـمــات األمــر يـكـ ّـيــة فــي الـيـمــن فــي قـطــاع الـصـ ّـحــة والـتـعـلـيــم وغـيــره
ً
ً
ضــحــا الحتالل اليمن ،ومــع هذا
تمهيدا
ميدانيا في المجتمع
عمل
ً
مكشوفا ووا ً
ًّ

ـأي كلمة وال لـمــن يـنــاهـضــون أمــر يـكــا بشكل موقف
ال يـتـعـ ّـرضــون لـهــذا الـسـفـيــر ب ـ ّ
وموقف بسيط يتمثّ ل في شعار».
وتـحـ ّـرك الرئيس اليمني كغيره من زعماء العرب الذين يسعون ّ
بكل جهد
السـتــرضـ ـ ــاء أمــر يـكــا وإس ـ ــرائ ـيــل خـ ً
األم ــة هي
ـوفــا عـلــى سلطتهم حـ ّـتــى وإن كــانــت ّ

الضحية والدين واألوطان.
ّ

ـدي ــة ل ـل ـق ـضــاء ع ـل ــى هـ ــذه ال ـم ـس ـي ــرة ال ـق ــرآن ـ ّـي ــة
وهـ ـك ــذا ع ـم ـلــت ال ـس ـل ـطــة ب ـج ـ ّ

السيد حسين (رضــوان
استرضاء ألمريكا ومــن يــدور في فلكها .وهــذا ما ّأكــده
ّ
الله عليه) في المقابلة مع الـ (بي بي سي) عندما قال« :هذه حرب بتوجيهات
أمريكية واسترضاء أمريكي من
أمريكية ورغبة
شنوها علينا بتوجيهات
أمريكية ّ
ّ
ّ
ّ
جانب السلطة».
(انظر المجموعة األولى من الوثائق في ملحق الصور  ،الصفحات )١٩٩-١٩٥

تدوي من جامع اإلمام الهادي
 -5صـرخة
ّ
الحق ّ

لـيــس غــر يـ ًـبــا عـلــى جــامــع اإلم ــام الهادي  Qبـصـعــدة أن يـتـجــاوب مــع صـرخة
دوى صداها من مدرسة اإلمام الهادي
السيد حسين (رضــوان الله عليه) التي ّ
ّ

ـؤسـســه اإلم ــام الهادي  Qال ــذي خــرج من
بجبل م ـ ّـران ،فهو يحمل ذك ــرى مـ ّ
س ليعلي كلمة الـلــه فــي ر بــوع هــذا اليمن الميمون ،وهـكــذا كــان .فمن هذا
ال ـ َّـر ّ

ّ
لتحقق بذلك هذه
الجامع انطلقت صـرخة (الموت ألمريكا والموت إلسـرائيل)

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
القرآنية بــدايــة مرحلة جــديــدة ومـهـ ّـمــة ،وش ــاءت اإلرادة اإللـهـ ّـيــة أن ترفع
المسيرة
ّ
هــذه الصـرخة بمحضـر الرئيس علي صالح ،وهــو في طريق ز يــارتــه ألمــراء النفط
الذل والخنوع قد ّ
ّ
ولى،
السعودية ليعرف أسياده في البيت األبيض ّأن زمن
في
ّ
وأن هناك إيذانً ا ببداية مرحلة جديدة.
ّ

تحرك سفيرهم
ولم يكن ما حصل بالشـيء السهل على
األمريكيين ،فقد ّ
ّ
األبية واجتمع بأدواته في
(أدموند هول) على وجه السـرعة إلى هذه المحافظة ّ
المحافظة وعلى رأسهم المحافظ ومدير األمن السياسـي وبالمرتزقة من المشايخ

وغ ـيــرهــم م ــن الـمـنــافـقـيــن؛ ل ـي ـتـ ّـم ب ـعــد ذل ــك إل ـق ــاء ال ـق ـبــض ع ـلــى ب ـعــض الـشـبــاب

وتعذيبهم فــي سـجــون األم ــن السياسـي وبـطــر يـقــة وحـشـ ّـيــة ،وفـصــل الـعــديــد من
ّ
ّ
ولكن
والطلب في المدارس ،والعمل على مسح الشعار ومحاربته؛
الموظفين
ّ
السيد حسين (رض ــوان الله تعالى عليه) فاجأهم بنقل المعركة إلــى العاصمة
ّ
صـنـعــاء ،وبــالـتـحــديــد فــي الـجــامــع الـكـبـيــر ليعيد بــذلــك ال ــدور الحقيقي للجامع

الكبير الــذي بناه اإلمــام علي  Qبأمر من رســول الله
إلى جامع اإلمام الهادي  Qمن قبله.

P

كما أعــاد الــدور

الجامع الكبير هو الساحة األولى للمواجهة مع أمريكا

الـجــامــع الكبير ال ــذي بـنــاه اإلم ــام علي  Qبــأمــر مــن رس ــول الله  ،Pهــذا

السيد حسين وأنصار الله
الجامع المهم والتاريخي كان ّأول ساحة مواجهة بين
ّ
مــن جهة وبـيــن أمــر يـكــا وأدوات ـهــا فــي اليمن مــن جهة أخ ــرى ،حيث كــانــت ساحة
الجامع الكبير على موعد في ّ
كل يوم جمعة مع شباب من أبناء هذه المسيرة
يهتفون بشعار (الله أكبر ـ الموت ألمريكا ـ الموت إلسـرائيل ـ اللعنة على اليهود ـ

ردة فعلهم تـجــاه مــا تـقــوم بــه أمــر يـكــا وإسـ ــرائـيــل من
النصـر لــإســام)
تعبيرا عــن ّ
ً
ّ
مخططات تستهدف السيطرة على المنطقة ّ
واألمريكيون بدورهم كانوا من
كلها.
ّ

يزجون بهم
خالل عمالئهم يلقون القبض على هؤالء الشباب وبطريقة
وحشيةّ ،
ّ
ّ
وظلت
في سجون األمن السياسـي التي كان يديرها السفير األمريكي مباشـرة،
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تتويجا لهذه الممارسات من
حتى بداية الحرب األولى التي جاءت
الحال هكذا ّ
ً
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األمريكية.
قبل اإلدارة
ّ

ي ـقــول ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن فــي ( الـ ــدرس الـعــاشـ ــر مــن دروس رم ـض ــان)« :هــذا
ـدو كيف يسير الـنــاس على
نفسه مــن رحـمــة الـلــه بـنــا :أن تـبــرز
قضية تــوحــي لـلـعـ ّ
ّ

كتاب الله الــذي يريدون أن يحاربوه؛ ولهذا نقول إنّ ــه يجب أن نكون في عملنا
كـ ّـلــه مدينين لله ولـكـتــابــه .الـقــرآن هــو ال ــذي حـ ّـركـنــا ،والـلــه هــو ال ــذي هــدانــا على

متجهون لمحاربة الـقــرآن ،فليعرفوا ّأن
هديه لنكون أقــويــاء بهذا الشكل؛ ألنّ هم ّ

الـقــرآن ليس بالشكل الــذي يمكن أن يـحــار بــوه ،ويطمسوه مــن الـنـفــوس .الـقــرآن
يبني النفوس بتوفيق الله على هذا النحو ،فتظهر ً
مثل الفئة الصادقة ،يسجنوا

وال يبالوا ،يـكـ ّـبــروا ،ويـســافــروا إلــى هناك يكبروا ،قــد أصبح الجامع الكبير أشبه
شــيء بـعـبــارة عــن م ـيــدان ،فيما بين ال ـنــاس ،وفيما بين األمــر يـكـيـ ّـيــن ،وك ــان لهذه

ال ـمــواج ـهــة آثـ ــار فـيـمــا يـتـعـلــق بــال ـجــوانــب ال ـن ـف ـسـ ّـيــة ،وج ــوان ــب أخـ ــرى كــالـجــوانــب
ّ
مسلحة».
حتى لو لم تكن المواجهة
السياسية ،والمعنويةّ ،
ّ
وق ــد أش ــار ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن (رض ـ ــوان ال ـلــه عـلـيــه) ّأن ه ـنــاك هــواجــس لــدى

األمــر ي ـكـ ّـي ـيــن م ـنــذ زم ــن وت ـخ ـ ّـوف ــات م ــن خ ـطــر قـ ــادم م ــن ال ـي ـمــن ك ــان ــوا ي ـع ـبــرون عن

متغيرات وبالذات
ذلــك من خــال اهتمامهم بمتابعة ما يحصل في اليمن من
ّ
ـأن اليمن
فــي محافظة صـعــدة؛ فقد كــانــت لديهم حسابات
دينية ومــؤشـ ّــرات بـ ّ
ّ

األمة والنهوض بها وتخليصها من شباك
سيكون له دور محوري في إنقاذ هذه ّ
ورب ـم ــا كــانــوا عـلــى عـلــم بـحــديــث النبي  Pال ــذي قــال
ـوديــةّ ،
ال ـم ــؤام ــرات ال ـي ـهـ ّ

ـأن هذا
فـيــه« :إذا هــاجــت الفتن فعليكم باليمن» ،حيث قــال الـسـ ّـيــد حسين بـ ّ
األمة.
الحديث صحيحّ ،
وأن معناه أنّ ه سيكون هناك عمل في اليمن لحماية ّ
القرآنية منذ
الجاد في محاربة هذه المسيرة
التحرك األمريكي
يفسـر
ّ
ّ
وهذا ّ
ّ
اإلعالمية ً
ولكنهم
ثانيا،
أولّ ،ثم بالحرب
انطالقتها بالسجون والحرب
ّ
ّ
العسكرية ً
ّ
المؤيد من قبل الله
كانوا غير مدركين بأنّ هم مهما كانوا أذكياء فإنّ هم أمام العمل
ّ

القوي العزيز سيكونون أغبياء ،وهذا ما ثبت خالل فترة الصـراع السابقة حيث
ّ

القرآنية ،وهذا
األمريكيون أغبياء منذ أن دخلوا في صـراع مع هذه المسيرة
ظهر
ّ
ّ

تاطّطخملا ةهجاومو يداهجلا لمعلا 
َ
ٱلل َغل ٌِب َ َ ٰٓ َ ۡ
مظهر من مظاهر قول الله سبحانه وتعالىَ ﴿ :و َّ ُ
ك َّن
ع أم ِره ِۦ َول ٰ ِ
َ ََُۡ َ
َ ۡ
كََ
ث ٱنلَّ ِ
أ
اس ل يعلمون﴾(((.

األمريكيين أذكياء ّإل
السيد حسين (رضــوان الله عليه) يقول ّإن
لقد كان
ّ
ّ
أمام هذا العمل فهم يظهرون أغبياء ،ثم يقول :لو أردنا أن نجمع هؤالء الشباب
ونفرغهم لحفظ القرآن الكريم لما استطعنا تمويلهم ،ولـكــن السفير األمريكي
ّ
يـعـمــل عـلــى تجميعهم فــي س ـجــون األم ــن الـسـيــاسـ ــي وه ــم ب ــدوره ــم سـيـتـفـ ّـرغــون

َّ َّ َ َ َ ُ ْ
القرآن الكريم ،وهذا من مصاديق قول الله تعالى﴿ :إِن ٱلِين كفروا
لحفظ
ُ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ُّ ْ
َّ َ َ ُ ُ َ َ ُ َّ َ ُ ُ
َ
َ
ون َعلَ ۡيهمۡ
يل ٱللِۚ فسينفِقونها ثم تك
ِ
ينفِقون ُ أموٰۡل َهم ِلصدوا عن سب ِ ِ
َ ۡ َ ٗ َّ ُ ُ َ
ح
سة ثم يغلبونۗ﴾(((.

((( سورة يوسف ،اآلية .21

((( سورة األنفال ،اآلية .36
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فية
أو ًل -مسلسل اإلجراءات
ّ
التعس ّ
ّ

بعدة
تـحـ ّـركــت السلطة الظالمة فــي مـحــار بــة هــذه المسيرة الـقــرآنـ ّـيــة ّ
خطوات:
 -1فصل العديد من طـ ّـاب الـمــدارس وحرمانهم من الدراسة

بسبب ترديدهم للشعار.

ّ
وخصوصا في القطاع التربوي،
الموظفين
 -2توقيف مرتّ بات المئات من
ً
ث ـ ّـم تـجـمـيــد وظــائ ـف ـهــم ع ـقــوبــة ل ـهــم ع ـلــى ح ـضــورهــم م ـحــاض ـ ــرات ال ـسـ ّـيــد حسين
وتفهمهم لما يقول.
ّ

ـرددون ال ـش ـعــار ف ـم ــأوا سـجــون
 -3ب ــدء مـسـلـســل االع ـت ـق ــاالت ل ـكـ ّـل م ــن ي ـ ـ ّ

األم ــن السياسـي بالشباب الصــامدين المؤمنين لـغــرض كسـر إرادت ـهــم وتحطيم
معنوياتهم؛ ّإل ّأن السحر انقلب على الساحر فكان هؤالء السجناء ّ
نموذجا
بحق
ّ
ً

ً
صادقا يعكس عظمة القرآن ومن يسيرون على نهجه ،ففاجأوا العالم بصمودهم

ـدبــر بــآيــاتــه .فكانوا
وثـبــاتـهــم ،وح ـ ّـول ــوا الـسـجــون إل ــى مــدرســة لتحفيظ ال ـقــرآن وال ـتـ ّ
ّ
ّ
يتخلون
تحطمت عليها كـ ّـل م ـحــاوالت السلطة وأسـيــادهــا فــي جعلهم
ـورا
ص ـخـ ً
ـودا وثباتً ا ووعـ ًـيــا .وبعد سـنــوات مــن السجن،
عــن موقفهم ،فما ازدادوا ّإل صـمـ ً

خرج المساجين وهم كتل من اإليمان والوعي والبصيرة والثبات بعد أن ّ
حققوا
ً
ساحقا على ظالميهم.
انتصارا
بصمودهم وثباتهم
ً

فـفــي الــوقــت ال ــذي ك ــان ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن ي ـقـ ّـدم لـلـنــاس ال ـهــدى وال ـن ــور من
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ك ـتــاب ال ـلــه س ـب ـحــانــه ،ك ــان ال ـس ـج ـنــاء ف ــي سـجــونـهــم ومـعـتـقــاتـهــم ي ـق ـ ّـدم ــون أروع

مما أرعــب وأق ـ ّ
ـض مضاجع اليهود واألمريكـ ّـيين
البطولة والـثـبــات رغــم المعاناة ّ
ً
النوعيات العالية التي
القرآنية التي تصنع من هذه
خوفا من التربية
وعمالئهم
ّ
ّ
صمودا وثباتً ا.
ال يزيدها الترهيب والتعذيب ّإل
ً
وه ــذه األب ـيــات ألح ــد الـسـجـنــاء الـشــاعــر ضـيــف الـلــه الــدر يــب مــن قصيدته

(هتاف األحرار):

ـاد
ـت اع ـ ـت ـ ـقـ ــادي فـ ـ ـ ـث ـ ـ ــوري ي ـ ـ ــا ب ـ ـ ــرا ك ـ ـ ـي ـ ـ ـ َـن الـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ِ
ِبـ ـ َـن ـ ـص ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـل ـ ــه َر َّس ـ ـ ـ ـ ْـخ ـ ـ ـ ـ ُ
ـف إل ــى ف ــؤادي
ـدس ال ـش ـ ــر يـ ِ
ف ـ ـس ـ ـب ـ ـح ـ ـ َ
ـان ال ـ ـ ـ ـ ــذي أس ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـن ـ ـ ٍ
ـور م ــن الـ ـق ـ ِ
ـراد
ـراج إل ـ ـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ِـل ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ِ
ل ـ ـي ـ ـخ ـ ـب ـ ـ َـرن ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـأن ال ـ ـ ـس ـ ـ ـجـ ـ ـ َـن ب ـ ـ ـ ٌ
ـاب ومـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـور فـ ـ ـج ـ ـ ٍـر فـ ـ ــي بـ ـ ــادي
ـام الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ـ ِـن أنـ ــي سـ ـ ــأص ـ ـ ـنـ ـ ـ ُـع ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
وأوح ـ ـ ـ ــى ل ـ ــي ظـ ـ ـ ـ ُ

ـان َبـ ـ ْـط ـ ـ ـ ـ ًـشـ ــا وتَ ـ ـ ْـعـ ـ ِـذي ـ ـ ـ ـ ًـبـ ــا وب ـ ــالِ ـ ـ ْـغ فـ ــي اضـ ـطـ ـه ــادي
َفـ ـ ـ ـ ِـز ْدنـ ـ ـ ــي أي ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ـ ُ

ـاد
ـوع ال ـ ـع ـ ـمـ ـ ِ
فـ ــإنـ ــي ق ـ ــد نَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـذ ْر ُت َد ِم ـ ـ ـ ـ ــي وروحـ ـ ــي لـ ـيـ ـبـ ـق ــى ال ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ُـن م ـ ـ ــرف ـ ـ ـ َ
ـاد
ـدرب الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــهِ َي ـ ـ ـ ْـح ـ ـ ـ ُـل ـ ـ ــو ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـل ُم ـ ـ ـ ٍّـر ويـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى ل ـ ـ ـل ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادةِ كـ ـ ـ ـ ـ ُّـل فـ ـ ـ ـ ـ ِ
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

استمر الـسـ ّـيــد (رض ــوان الـلــه عليه) فــي تقديم هــدى الـلــه لـلـنــاس ،وتـحـ ّـول
وقدم
وربى الناس تربية
قرآنية ّ
مران إلى مدرسة عامرة بهدى اللهّ ،
مجلسه في ّ
ّ
لهم مــن خــال القرآن الكريم الــرؤيــة التي تمثّ ل الـحـ ّـل والـخــاص ّ
لكل مــا تعاني

األم ــة ،وعـمــل لـيـ ًـا ون ـهـ ًـارا مــن خــال القرآن الكريم على فضح أعــداء
منه هــذه ّ
الشيطانية من
األم ــة وكـشــف مــا يحيكونه مــن مــؤامــرات لتمرير مشاريعهم
هــذه ّ
ّ
ويتقبلها الناس ّ
بكل شوق
خالل المحاضـرات التي كانت تنتشـر بشكل واســع،
ّ

ّ
ّ
المتأثرين بهذا العمل
الموظفين
وارتـيــاح رغــم المضايقات واالعـتـقــاالت وفصل
التي كانت تترافق مع هذا العمل طيلة ما يقـارب من ثالث سنوات.

لاقتعالا لسلسم يف ةملاظلا برحلا 
لــم تستطع أمريكا وإسـ ــرائـيــل مــن خــال عمالئهم أن يسكتوا هــذا الصوت

بـسـجــونـهــم ومـضــايـقــاتـهــم وإره ــاب ـه ــم ،ومـ ّـمــا زاد مــن إحـبــاطـهــم ال ـص ـمــود والـثـبــات
قدمه السجناء في سجون األمن السياسـي الذين سجنوا بسبب هتافهم
الذي ّ
بالشعار ،وبعد فشل علماء السلطة في إقناعهم وثنيهم عن هذا العمل وتغيير
فقرروا اتباع وسائل أخرى.
قناعاتهم بهذا العمل ّ
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 -4ومن والية (جورجيا) إلى صعدة
الصناعية،
يضم الــدول الثمان
األمريكية ،يعقد اجتماع
في واليــة جورجيا
ّ
ّ
ّ
وخـ ــاف ال ـم ـع ـتــاد يـحـضـ ــر ه ــذا االج ـت ـم ــاع الــرئ ـيــس الـيـمـنــي دون أن ي ـع ــرف أحــد
المغزى والـهــدف مــن هــذا الحضور ّإل الله وزعـمــاء تلك ال ــدول ومــن يسير في

تحدث عنها اإلعــام واللقاءات
فلكهم في المنطقة ،ولم تكن التسـريبات التي ّ
ال ـم ـش ـبــوهــة م ــن ق ـبــل ال ـم ـخ ــاب ــرات األم ــر ي ـك ـ ّـي ــة ب ـك ـ ّـل أن ــواع ـه ــا وم ـس ــؤول ــي مـكــافـحــة

ّ
تشكله من خطر كبير على
القرآنية ومــا
السيد حسين والمسيرة
اإلرهــاب حــول
ّ
ّ
ّ
االستعمارية ،وبالشكل الذي يكشف حقيقة هذا الحضور المشبوه
مخططاتهم
ّ

للرئيس اليمني حيث لــم يكن بالحسبان أن يرتكب الــرئـيــس اليمني مثل هذه
الـحـمــاقــة بـهــذه الـسـهــولــة ،ولـكـ ّـنــه ح ــدث مــا لــم يـكــن يـتـ ّ
أي مـحـ ّـلــل سياسـي
ـوقـعــه ّ
حيث عاد علي صالح من أمريكا بقرار الحرب الظالمة.

ثانيا -دور التكفيريين في إعطاء غطاء شـرعي للحرب
ً

فالموجه
التكفيرية،
ابية
توحدت األهــداف لدى السلطة الظالمة والحركة
ّ
ّ
ّ
ّ
الوه ّ

القرآنية في
جنبا إلى جنب للقضاء على هذه المسيرة
والداعم واحد،
ّ
فتحركوا ً
ّ
ومهمة أوكلت إليهم ،فقد
تربوا عليه
مهدهاّ ،
وألن لغة التكفير والتفسيق ُخ ُل ٌق ّ
ّ

السيد حسين واستباحة دمه ودماء أنصاره وإضفاء
سارعوا إلى تكفير وتفسيق
ّ
مزيفة على ّ
كل فصول العدوان ،فقد كانوا حريصين على وأد المسيرة
ـرعية ّ
ش ّ
الـقــرآنـ ّـيــة فــي مـهــدهــا أ كـثــر مــن أس ـيــادهــم الـيـهــود وال ـن ـصــارى .وت ـحـ ّـركــت أبــواقـهــم

اإلع ــام ـ ّـي ــة وب ـطــر ي ـقــة س ــاف ــرة ف ــي ش ـكــل ح ـمــات ال ـت ـشــويــة والـتـكـفـيــر والـتـفـسـيــق،
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القرآنية التي
الفضائية والعديد من الصحف لمواجهة الثقافة
وأنشئت القنوات
ّ
ّ
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زحفت على باطلهم وفضحتهم وأظـهــرت حقيقتهم التي يعملون على إخفائها
بالزيف والتضليل والخداع.

لقد عملوا بـكـ ّـل وسعهم وبـمــا منحهم أسـيــادهــم مــن إمـكــانـ ّـيــات إلــى سـرعة
إشعال فتيل الحرب من خالل تضليلهم ومحاولتهم إشعال فتيل الحرب .لقد

السيد حسين شعار الموت ألمريكا والموت إلسـرائيل
كثيرا عندما رفع
انزعجوا ً
ّ
بطريقة غريبة وفضحهم وكـشــف حقيقة دعــايــاتـهــم ،وأنّ ـهــم ام ـتــداد ألع ــداء هذه

األم ــة ويــدهــم التي يستخدمونها فــي ضـرب الشعوب وتمزيقها وتفتيتها تحت
ّ
دينية.
عناوين
ّ

عسكريا لمواجهة المشـروع القرآني ،فكان
تحركوا
ًّ
ولم يكتفوا بهذا ،وإنّ ما ّ
السيد حسين في الحرب األولــى وما
الفعلية في الـعــدوان على
لهم المشاركة
ّ
ّ

المتزعمين لجميع المواجهات بعد أن
تالها من الـحــروبّ ،أمــا اآلن فقد صــاروا
ّ
مما كانوا من قبل.
أوصلتهم أمريكا إلى السلطة أكثر ّ
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السيد حسينّ ،
تتوعده
وكلها كانت
بدأت رسائل التهديد والوعيد تتوالى على
ّ
ّ
ّ
يتخلى عــن شعار (الـمــوت ألمريكا والـمــوت إلسـرائيل) ومــا ترافق
بــأنّ ــه ال بـ ّـد أن
القرآنية أو سوف ّ
السيد حسين
يسلط عليه من ال يرحم؛ ّإل ّأن
معه من التربية
ّ
ّ
التحديات،
قويا في مواجهة
ّ
كان أكبر من تهديداتهم وثقته الكبيرة بالله جعلته ًّ

ويقينا وثباتً ا على مبدئه.
فلم تهزّ ه التهديدات ،ولم يثنه الوعيد ،بل ازداد إيمانً ا
ً
حريصا ّ
صحة
السيد حسين
ومع ذلــك ،كان
ً
كل الحرص على أن يفهم الجميع ّ
ّ

وأن هــذا العمل هــو العمل الــوحـيــد ال ــذي سينقذ البلد مــن مــؤامــرات
مــوقـفــهّ ،
األمريكيين ،وكان ّ
بأن الحكمة هي أن يدعم هذا العمل إن أراد أن
يؤكد للرئيس ّ
ّ

وجهها إلــى الرئيس قبيل الحرب،
يسلم هــو ويسلم شعبه ،ومــن الرسائل التي ّ
وأنّ ـ ــه ل ـي ــس ف ــي ص ــال ـح ــه أن يـ ـق ـ ّـدم ن ـف ـســه عـ ـب ــارة ع ــن م ــدي ــر ق ـس ــم ش ـ ــرط ــة ل ــدى

لاقتعالا لسلسم يف ةملاظلا برحلا 
األمريكيينّ ،
وأك ــد لــه بــأنّ ــه إن فعل ذلــك فلن يـكــون مصيره أقـ ّـل مــن مصير شاه
ّ
ضحوا بشعوبهم إرضاء
الذين
الزعماء
من
وغيرهم
حسين
ام
وصد
وعرفات
إيران
ّ
ّ
ألمــر يـكــا؛ فـجــازتـهــم بــالـتـنـ ّـكــر لـكـ ّـل أعـمــالـهــم وتـخـ ّـلــت عنهم وضـ ــر بـتـهــم فــي الــوقــت
الذي قد كرهتهم شعوبهم.

ومــن تلك الــرســائــل الـتــي أرسـلـهــا الـسـ ّـيــد حسين إلــى الــرئـيــس رســالـتــه التي
المؤيد ،واألخ يحيى بدر الدين الحوثي ،واألخ
منها« :وصــل إلينا الوالد غالب
ّ

التحدث معهم في أمــور كثيرة ومنها ما ظهر
الشيخ صالح علي الوجمان ،وتـ ّـم
ّ
ّ
متأكد أنّ ــه لم يحصل من
منا ،وقــد أثــار هــذا استغرابنا؛ ألنّ ني
منكم من انــزعــاج ّ
جانبي مــا يثير لديكم هــذا الـشـعــور ...ومــا أعمله إنّ ـمــا هــو انـطــاق مــن الــواجــب

واألمــة أمريكا وإسـرائيل ،فال تصغوا لتهويل
ضد أعــداء الدين
الديني والوطني ّ
ّ
المغرضين والمنافقين واطمئِ نوا من جانبنا فنحن ال نكيد لكم وال نتآمر عليكم،

وماضينا وحاضـرنا يشهد بهذا ويفضح المغرضين...

وعـنــد لقائنا بـكــم  -إن شــاء الـلــه  -سـيـتـ ّـم الـتـحـ ّـدث معكم فــي األم ــور التي
تـهـ ّـمـكــم وت ـهـ ّـم الـجـمـيــع واإلخ ـ ــوان س ــوف يــوضـحــون لـكــم تـفــاصـيــل حــديـثـنــا معهم.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته»..

أخوكم /حسين بدر الدين الحوثي
 8ربيع األول 1425هـ

وف ــي ن ـهــاي ـتــه ،إض ــاف ــة ب ـخ ـ ّـط وال ـ ــده ال ـسـ ّـيــد ال ـعــامــة ال ـم ـجــاهــد ب ــدر الــديــن

الحوثي قال فيها:
الله.

الحمد لله ما أجاب به الولد حسين ففيه الكفاية بدر الدين الحوثي ّ
وفقه

السيد حسين في
لقد أردنــا إيــراد بعض ما ورد في الرسالة ليتبين منطق
ّ
ـأن كـ ّـل
ـزازيــا لـلــرئـيــس ،حـيــث ّأك ــد لــه ب ـ ّ
هــذه ال ـظــروفّ ،
وأن منطقه لــم يـكــن اسـتـفـ ًّ

وأن الرئيس لم يكن لديه
عمله هو ّ
األمة من اليهود والنصارىّ ،
ضد أعداء هذه ّ
السيد حسين ّإل العمالة والطغيان والظلم .ولقد
أي مـبـ ّـرر فــي الـعــدوان على
ّ
ّ
ّ
أي
كــان الـسـ ّـيــد يـعــرف جـ ّـيـ ًـدا مــن هــو عـلــي عـبــد الـلــه صــالــح إل أنّ ــه كــان يـتـفــادى ّ
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األم ــة مــن أمــر يـكــا وإسـ ــرائـيــل،
صـ ــراع داخـلــي باعتبار ّأن الخطر الكبير على هــذه ّ
عدو األمس صديق اليوم .ولكن
وكما قال إنّ ه في مثل هذه الظروف قد يصبح
ّ

بـعــد إص ـ ــرار الــرئ ـيــس عـلــى خ ــوض ال ـح ــرب ،كـشــف ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن حـقـيـقــة هــذا

الطاغية المجرم؛ فقال خــال الحرب في تواصل مع إحــدى وكــاالت األنباء بأنّ ه
جي ًدا ،ويعرف ماضيه ،ويعرف حاضـره ،وأنّ ــه طاغية
يعرف علي عبد الله صالح ّ
مجرم ،ال يجوز أن يبقى في السلطة لحظة واحدة.
ومما قال في المقابلة مع األستاذ حسن زيد:
ّ

إماما عـ ً
ـادل ُع ّين
«نحن ثقافتنا ومعتقداتنا
الدينية ّ
بأن الشخص ،وإن كان ً
ّ
شخصا واحـ ًـدا بطلت واليته ما لم ينصفه ويتوب
ببيعة من المسلمين ثـ ّـم ظلم
ً
ّ
السكان في بالد خوالن وفي همدان
إلى اللهّ ،أما هذا ظلم عشـرات اآلالف من
وفي سحار وفي جماعة بحملة أرادوا أن تكون إبادة بحملة مفاجئة».

شخصا
ثــم يـقــول« :لـيــس هـنــاك وســاطــة يــا أخ حسن أقـســم لــك لــم يــرســل
ً
عبارة عن وسيط ،وإنّ ما فقط كما قلت لكّ :
كل من يأتي إلينا عبارة عن رسائل

من الرئيس هذا بأنّ ه أسير ،فيجاوب ،وأنا أعرف ماذا يعني يجاوب ،بعد رسالة

غبيا ،أنــا أعــرف علي عبد الـلــه ،وأعــرف طبيعته ،وأعــرف
تهديد منه ،أنــا لست ًّ
ماضيه ،وأعرف سلوكه».
ومما قال عن هذه السلطة الظالمة وزعيمها« :أعترف بأنّ ها سلطة طاغية،
ّ
معتدية ،ظالمة ،مخالفة للدين ومخالفة للدستور ومخالفة للقانون.
السلطة هذه سلطة علي عبد الله صالح ،سلطة مخالفة للدين ،مخالفة

لـلــدسـتــور ،مخالفة لـلـقــانــون ،طــاغـيــة ظــالـمــة مـعـتــديــة ،تـتـقـ ّـرب إلــى أمــر يـكــا بــدمــاء
أبنائها ،أبناء هذا الشعب..
ب ـعــد ه ــذا االع ـ ـتـ ــداء ،اخـتـلـفــت ن ـظــرت ـنــا .ن ـحــن ن ــرى ع ـلــي ع ـبــد ال ـل ــه إن ـســان

طــاغ ـيــة ،إن ـس ــان ج ـ ّـب ــار ،ل ــم ي ـعــد ل ــه ش ـ ــرعـ ّـيــة أن يـبـقــى ف ــي الـسـلـطــة ال دي ـنـ ّـيــة وال
دي ـم ـقــراطـ ّـيــة ،ش ـعــارنــا ع ـبــارة عــن م ـمــارســة لـلــديـمـقــراطـيــة ،كـمــم أفــواه ـنــا ،وح ــاول
يتقرب بــدمــاء أبنائه ألمريكا
أن يسكتنا ..هــو اآلن طاغية ظالم معتدي غــاشــم،
ّ

لاقتعالا لسلسم يف ةملاظلا برحلا 
وإس ـ ــرائ ـي ــل ،هـ ــذه ال ـخ ــاص ــة ،ه ــو ومـ ــن م ـعــه ف ــي ال ـس ـل ـطــة ه ـ ــذه ،هـ ــذا خــاصــة

الموضوع.
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ـام ل ـهــذه ال ـحــرب الـظــالـمــة،
تـحـ ّـركــت وســائــل اإلعـ ــام الـمـضـلـ ّـلــة لـتـهـ ّـيــئ الـ ــرأي ال ـع ـ ّ

تتحرك ،وبــدأت األقــام المأجورة تكتب ،وبــدأ علماء
اإلعالمية
وبــدأت األبــواق
ّ
ّ
السلطة يـتـحـ ّـركــون ،وب ــدأ صـ ّـنــاع الــز يــف ي ـبــدون مـهــاراتـهــم فــي ال ـكــذب واالف ـت ــراء.

للنبوة إلــى مـ ّـدع لإلمامة إلى
السيد حسين مــا بين مـ ّـدع
واختلفت التهم ضـ ّـد
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ً
عميل
المهدوية إلــى اثني عشـري وم ـ ّـرة ج ــارودي فعميل إلي ــران ،وآخــر يــن قــالــوا
ّ

فتوجوا مسلسل
متمرد على السلطة يمنع دفع الزكاةّ .أما
لليبياّ ،ثم
ّ
ابيون ّ
ّ
الوه ّ
سب الصحابة،
تفردوا بها عن غيرهم مثل:
ّ
دينية وبطريقة غريبة ّ
أكاذيبهم بتهم ّ
وهــو (ز يــر) من شـرب منه ّ
تأثر بــه ..ووصــل الهوس بهذه السلطة إلــى أن تقول:

منسق مــع الـيـهــود فــي حـيــدان وآل ســالــم مــن أجــل االن ـقــاب على الـنـظــام!.
إنّ ــه ّ
وع ـش ـ ــرات الـتـهــم الـمـتـنــاقـضــة فـيـمــا بـيـنـهــا ،وال ـت ــي طـفـحــت بـهــا وس ــائ ــل إعــامـهــم
ومـنـشــوراتـهــم وكتبهم الـتــي وزع ــت بـعـشـ ــرات اآلالف ،ولـكـ ّـنـهــا تـهــاوت كـ ّـلـهــا أمــام

وضــوح الـحـ ّـق وقـ ّـوة منطقه؛ ألنّ ـهــا باطل والباطل ال حقيقة لــه وال واقــع لــه ،ومع
اضطر الكثير منهم إلى أن يسحب على استحياء زيفه وبطالنه بعد
مرور الوقت
ّ
ّ
وتجليها ،ورأيـنــا وسمعنا األطــراف التي قامت بحربنا نيابة عن
وضــوح الحقيقة
أمريكا وإسـرائيل تحاول جاهدة أن تخرج نفسها من هذا العار وهذه الجريمة،
بريئا بمرور الوقت والزمان .وكما قال
ولكن هيهات أن يصبح المجرم والمذنب ً

ّ
«الحق أبلج ،والباطل لجلج».
اإلمام علي :Q

بأن
وقد أشار
السيد حسين في المقابلة التي أجراها مع الـ (بي بي سي) ّ
ّ
الدعايات هذه ّ
ومما قال:
كلها لتبرير الحرب ّ

«الـمـســألــة دعــايــة .أن ــا أر ي ــد أق ــول لــك ّإن ك ـ ّـل الــدعــايــات الـتــي قــالــوهــا إنّ ـمــا
قــالــوهــا مــن بـعــد الـحـمـلــة للتضليل لـيـصـنـعــوا غ ـطــاء لـيـضـ ــر بــونــا مــن خــالــهّ ،
وإل
سيئة من أجــل إسكات
فالحملة هي امـتــداد لما عملوه من سجون ومعامالت ّ
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ممن يعبدون أمريكا يا أخي،
ّ
أي صــوت مناهض ألمريكا وإسـرائيل .هــؤالء هم ّ
ممن يسترضون أمريكا كغيرهم من زعماء العرب ،وغيرهم من الكثير من
هؤالء ّ
زعـمــاء الـعــرب والـحـكــومــات الـعــر بـ ّـيــة .هــم هـكــذا وه ــذا مـعــروف عند الـعــرب اآلن
ليقدموا شعوبهم ودمــاء شعوبهم قربانً ا على
استرضاء أمريكا والـتـقـ ّـرب إليها؛
ّ
المعبد األمريكي لترضـى عنهم أمريكا ،معروف هذا».

ـرد ال ـكــامــل عـلــى ك ـ ّـل تلك
وتـضـ ّـمـنــت دروسـ ــه ومـحــاضـ ــراتــه ال ـتــي قـ ّـدم ـهــا الـ ـ ّ

وأن ما
األ ك ــاذي ــب ،وأنّ ـهــا لـمـجـ ّـرد التضليل فـقــط ،وال أس ــاس لـهــا مــن ال ـصـ ّـحــةّ ،
ّ
الحق
وأن هناك َف ْر ًقا بين ما هو قول
قدمه لم يخرج عن الرؤية
ّ
القرآنية الحكيمة ّ
ّ
السب.
وبين ما يزعمونه من
ّ

ـوابــا على بعض تلك األ كــاذيــب فــي المقابلة مــع الـ ـ (بــي بي
ومـ ّـمــا قــال جـ ً
سي):
«وأقـ ـ ـس ـ ــم وأق ـ ـس ـ ــم ي ـ ــا أخ ـ ـتـ ــي وأق ـ ـس ـ ــم ل ـ ــك ول ـل ـم ـس ـت ـم ـع ـي ــن ،أق ـ ـسـ ــم لــك

بأي طرف على اإلطالق ال عربي وال مسلم وال
وللمستمعين بأنّ ه ليس لنا عالقة ّ
أجنبي ّإل بالله سبحانه وتعالى».
السيد هذه
ّأمــا عندما اتهموه بأنّ ه يتعاون مــع اليهود في حـيــدان ،فضح
ّ
عسكرية على
صحيحا فـلـمــاذا ال يقيمون حملة
األ كــذوبــة بـقــولــه :إذا كــان هــذا
ّ
ً
ه ــؤالء ال ـي ـهــود؟! بــل ّإن الــرئـيــس عـلــي صــالــح اع ـتــذر لـلـيـهــود فـيـمــا بـعــد عــن هــذه
التهمة.

أمريكية بالوكالة
 -3حرب
ّ

هيأوا الساحة بكذبهم وافتراءاتهم ،وبعد أن ّتم شـراء الضمائر الرخيصة
بعد أن ّ
إعالمية رخيصة
من زعماء قبائل وعلماء سالطين وأقــام مأجورة جاهزة وأبــواق
ّ
ـرعية على كـ ّـل جرائمه ،قرعت السلطة
عملت على تغطية الـعــدوان وإضـفــاء ش ّ
لتتوج بذلك حربها
طبول الحرب الظالمة
وتحركت متجهة القتحام جبل مـ ّـران ّ
ّ
ّ
تكبر وطغيان
وشتى أنواع المضايقات،
خالل سنتين ونصف من السجون
ّ
وبكل ّ

لاقتعالا لسلسم يف ةملاظلا برحلا 
اتجهت جيوشها ومرتزقتها من القبائل لتطويق جبل مـ ّـران بهدف القضاء على
الـسـ ّـيــد ومــن مـعــه ،ولــم يعطوا فــرصــة حـ ّـتــى لـلـمـفــاوضــات؛ ألنّ ـهــم كــانــوا حريصين
القرآنية.
على أن يقتلوا الناس لتنتهي معهم هذه المسيرة
ّ

ثال ًثا -بداية العدوان

ـاحــا لـيــوم األح ــد 2004/6/17م ،ب ــدأ إط ــاق قــذائــف
فــي الـســاعــة الـعــاشـ ــرة صـبـ ً

ـدبــابــات والصواريخ لتشتعل بعدها حــرب ال تبقي وال تــذر بهدف
المدفعية والـ ّ
ّ
وحشية هذا النظام ،ومن
السيد حسين وأتباعه من الوجود وتظهر
القضاء على
ّ
ّ
تحركوا معه من المرتزقة وعباد المال.
ّ

ول ــم يـكــن مــن خ ـيــار أم ــام ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن والـمـجــاهــديــن مـعــه ّإل أن يـكــونــوا
أوف ـي ــاء ل ـم ـبــادئ ـهــم ،وأن ي ـق ـفــوا وق ـفــة ال ــرج ــال ل ـصـ ّـد ه ــذا الـ ـع ــدوان مـهـمــا كــانــت

فإما النصـر أو الشهادة ،فالمستهدف في الدرجة األولى هو عدالة
التضحيات؛ ّ

وصحة انتمائهم؛ ومن أجل أن يبقى
وأحقية موقفهم وصــدق منهجهم
قضيتهم
ّ
ّ
ّ
ّ
الحق والعدل هو السائد تبقى النفوس رخيصة..

ّ
وأحقية
السيد وأن ـصــاره شـهــادة أخـ ــرى على صـ ّـحــة منهجهم
وهـكــذا ،قـ ّـدم
ّ
مــوقـفـهــم ومـصــداقـ ّـيـتـهــم مــن خ ــال ثـبــاتـهــم وصـبــرهــم وص ـمــودهــم والـتــأيـيــد الــذي

السيد بصموده وصبره وثباته
العدو والصديق .وأثبت
منحهم الله ّإياه بشهادة
ّ
ّ
ومستعد للتضحية
لقضيته
ـاد فيما قـ ّـدمــه ومخلص
ّ
على موقفه أنّ ــه صــادق وجـ ّ
ّ

ف ــي سـبـيـلـهــا لـعـلـمــه بــأهـمـ ّـيـتـهــا ،وأنّ ـه ــا طــر يــق ال ـن ـجــاة الــوح ـيــد تـسـتـحـ ّـق التضحية
ّ
لقضيته ،وأنّ ه ليس طالب سلطة أو
وتجلى للجميع إخالصه
بالغالي والنفيس،
ّ
ّ
األمة المقهورة.
منصب وإنّ ما طالب
للحق والخير والنجاة والسعادة لهذه ّ

ّ
ـأن ه ــذه ال ـح ــرب ه ــي ح ــرب بــالــوكــالــة وأن ـ ّـه ــا تـتــويــج
وأك ـ ــد ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن بـ ـ ّ

فية ألبناء هذه المسيرة منذ أن بدأ هذا العمل.
للممارسات
ّ
التعس ّ

ومما قال في المقابلة خالل الحرب مع األستاذ حسن ز يــد« :يا أخي ّ
كل
ّ

ـام ،غطاء للحملة التي ُرتّ ـبــت لتقضـي
ما قالوه هو عبارة عن تضليل للرأي الـعـ ّ
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ـامــا عـلـيـنــا ف ــي مـنـطـقــة م ـ ـ ّـران وف ــي مـنـطـقــة ه ـم ــدان وف ــي س ـحــار وف ــي منطقة
ت ـمـ ً
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ضـحـيــان فــي جـمــاعــة ،يـعـنــي فــي ع ـ ّـدة مـنــاطــق فــي مـحــافـظــة ص ـعــدة ،والـمـنــاطــق
ـوجــه مـنــاهــض ألمــر يـكــا
ـوجــه ،والـ ــذي هــو تـ ّ
ال ـتــي تـنـشــط بـشـكــل كـبـيــر فــي ه ــذا ال ـتـ ّ
وإسـرائيل..

الضجة
بأن هذه
القضية هي أنّ ه لدينا اعتقاد ،ويقين على حسب الوضع ّ
ّ
ّ
أمريكية وطاعة من السلطة
شنوها علينا بتوجيهات
العالمية
واإلقليمية حملة ّ
ّ
ّ
ّ
ألمريكا واسترضاء لها ،وتضحية بأبناء اليمن من أجل سواد عين أمريكا.

ـريــة
يــا أخ ــي نـحــن مـنــذ سنتين نــواجــه حـ ً
ـربــا م ـت ـعـ ّـددة .ه ــذه الـحـمـلــة الـعـسـكـ ّ

تتويج فقط لـحــرب اسـتـمـ ّـرت نحو سنتين ب ــدأت بالسجون فــي صنعاء وصعدة
وحـ ّـجــة وع ـمــران؛ أ كـثــر مــن ثمانمئة شخص ُسـجـنــواُ ،أخ ــذوا مــن المساجد بــدون
تهمة سوى أنّ هم يهتفون بالشعار في الجامع الكبير بصنعاء ،فكانوا يمسكونهم
ويـكـ ّـمـمــون أفــواهـهــم عندما يهتفون بـهــذا الـشـعــار ويـقــودونـهــم إلــى سـجــون األمــن
السياسـي.

ّ
ّ
والطلب بإيقاف مرتّ باتهم،
للموظفين
السيئة
هذا باإلضافة إلى المعاملة
ّ
وفصلهم مــن الوظيفة وفـصــل الـطـ ّـاب على مــدى سنتين مــن جامعاتهم ،وفي

العسكرية».
األخير ّتوجوا ذلك بهذه الحرب
ّ

وفي مقابلة أخرى مع شبكة الـ (بي بي سي) قال:
«يا أختي هذا ّ
كله تضليل ،كذب .الحرب هذه علينا هي امتداد واستمرار

ـوجــه م ـنــاهــض ألمــر ي ـكــا وإس ـ ــرائ ـيــل ي ـقــوم ع ـلــى أسـ ــاس ال ـقــرآن
لـمـحــار بـتـهــم ل ـنــا ك ـتـ ّ
مستمرة؛ ّ
ْ
كل جمعة لدينا
ت؟ هم منذ سنتين بدأوا بالحرب بشكل سجون
عرف ِ
ّ

في السجون نحو ثمانمئة شخص على األقـ ّـل بسبب الهتاف بشعار( :الله أكبر

الموت ألمريكا الموت إلسـرائيل اللعنة على اليهود النصـر لــإســام) .فالحرب

هــذه هــي تـتــويــج لـمــا عـمـلــوه ســابـ ًـقــا مــن س ـجــون ،مــن إي ـقــاف مــرتّ ـبــات ،مــن فصل
مـ ّ
ـوظـفـيــن ،مــن فـصــل ط ـ ّـاب ،مــن مـعــامـلــة سـ ّـيـئــة ،هــي لـيـســت جــديــدة .الـحــرب
شنوها
هذه ليست جديدة ومعروف لدينا هنا في اليمن ّأن هذه الحملة التي ّ

لاقتعالا لسلسم يف ةملاظلا برحلا 
علينا هــي بسبب مناهضتنا ألمريكا وإسـرائيل المتمثّ لة بالهتاف بهذا الشعار
ومقاطعة البضائع وتذكير الناس بالقرآن الكريم هذا ّ
كل ما نعمله».
(انظر المجموعة الثالثة والرابعة من الوثائق في ملحق الصور  ،الصفحات )208- 203

اإللهية
 -1تج ّليات الرعاية
ّ

ّ
اإللهية والنصـر اإللهي بما لم يحصل مثله
وتجلت في هذه المواجهات الرعاية
ّ
ـرية ،وسقط الكثير من المعتدين صـرعى في ميادين المواجهة.
في تاريخ البش ّ
السيد حسين يستشعر الحجم الكبير لهذا التأييد اإللـهــي؛ فهو
لقد كــان
ّ
شيئا يذكر لوال رعاية
الماد ّية الموجودة لديه ،وأنّ ها ال تمثّ ل
يعرف حجم القدرة
ً
ّ
الـلــه ،وقــد أش ــار الـسـ ّـيــد نفسه إلــى حجم هــذا التأييد فــي الـبـيــان ال ــذي أصــدره
خالل الحرب وكذلك في المقابلة مع شبكة الـ(بي بي سي) حيث قال:
«يــا أخـتــي ،نحن بحمد الـلــه نــرى تــأيـيـ ًـدا إلـهـ ًّـيــا كـبـيـ ًـرا ،هــم يضـربون المواقع
التي فيها أصحابنا الــذيــن يــواجـهــون هــؤالء الجيش ،وهــم بــأعــداد كبيرة بالنسبة
أحدا ،تفهمين هذا؟ بالطائرات،
إلى الجيش؛ يقصفون على المواقع وال تصيب ً

بــالـصــوار يــخ ،بــالـمــدافــع ،بالقنابل مــن الـجـ ّـو ،وبــالــرشــاش مــن طــائــرات الهيلوكبتر،
والصواريخ من قاذفات الصواريخ ،والمدافع والرشاشات من األرض ،ومع هذا
بحمد الـلــه يـقــوم مقاتلونا سليمين .هــذه آيــة إلـهـ ّـيــةّ ،
وإل لـكــان يــوم واحــد يكفي

إلبادتنا ،فقد كانوا ّ
يخططون إلبادتنا .وهــذه الحرب أرادوا أن تكون حــرب إبــادة
أي ّ
إقليمية وال
منظمات
فــي ظـ ّـل صمت
متعمد عالمي ،مــع أنَّ ــا ال نـعـ ِّـول على ّ
ّ
ّ
دولـ ّـيــة وال شـ ــيء ،نحن نـعـ ِّـول على اعتمادنا على الله سبحانه وتـعــالــى ،وبحمد

الـلــه لــم يـ ّ
ـؤثــر علينا الـحـصــار ،وبـحـمــد الـلــه الـنــاس هـنــا ال يــزالــون أق ــوى بكثير من

السابق ،وال نزال أقوى بكثير من السابق».

السيد حسين (رضوان الله عليه)
حملني
وأمام هذا التأييد اإللهي الكبيرّ ،
ّ

خالل الحرب رسالة إلى المجاهدين قال فيها« :أخبر المجاهدين أن يكثروا من

ألي ّأمة فيما قد قرأت من
التسبيح واالستغفار ،والله ما قد حصل هذا التأييد ّ
التاريخ».
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أول بيان للحرب في تاريخ المسيرة
-2
السيد يصدر ّ
ّ
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بـعــد م ــرور فـتــرة عـلــى ال ـحــرب وبـعــد أن تـجـ ّـلــى نصـر الـلــه ألولـيــائــه وعـظـيــم لطفه،
نصه:
أصدر
السيد حسين (رضوان الله عليه) ّأول بيان في الحرب هذا ّ
ّ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم ِّ
ّ
محمد.
محمد وعلى آل
صل على
ّ
ّ
يقينا أنّ كم تجاهدون في سبيل الله ،وأنتم
ّأيها اإلخــوة المؤمنون ..اعلموا ً

لصدنا
تواجهون هــؤالء المعتدين الظالمين الــذيــن يحاربوننا بمختلف األسلحة
ّ

عــن سبيل الـلــه وتــذكـيــر عـبــاد الـلــه بكتابه المجيد القرآن الكريم ،وإسـكــاتـنــا عن
الـهـتــاف بـهــذا الـشـعــار العظيم( :الـلــه أ كـبــر ـ الـمــوت ألمــر يـكــا ـ الـمــوت إلسـ ــرائـيــل ـ

ـربــا
اللعنة عـلــى الـيـهــود ـ النصـر لــإســام) ض ـ ّـد أمــر يـكــا وإسـ ــرائـيــل الـتــي تـشـ ّـن حـ ً
صـ ــر يـحــة ض ـ ّـد اإلس ــام والـمـسـلـمـيــن ،وكـ ّـلـنــا نعلم كـمــا يعلم أيـ ًـضــا مــن ش ـ ّـن هــذه

شيئا غير هــذا ،وعملنا واضــح منذ أكثر من سنتين
الحرب علينا أنّ نا لم نعمل
ً

ونصف ،وأنّ هم الذين هاجمونا إلى ديارنا وبدأوا بالضـرب علينا.

مما
ّأي ـهــا اإلخ ــوة الـمــؤمـنــون ..لـقــد قصفونا بمختلف أن ــواع األسـلـحــة بــأ كـثــر ّ
ّ
كنا نشاهد ،ومــع هذا
األمريكيون على أحياء بغداد
صبه
والفلوجة حسب ما ّ
ّ
ّ
ّ
تأييد لنا ،وإبـطــال لكيد هــؤالء
فيها
التي
الله
ـات
ـ
ي
آ
ـن
ـ
م
عظيمة
ـة
ـ
ي
آ
ت
تجل
فقد
ٌ
الـمـعـتــديــن ،وع ـبــرة لـنــا ولـهــم إن كــانــوا يـعـقـلــون ،فـقــد أبـطــل الـلــه بفضله ورحمته
تلك األسلحة الثقيلة فلم يعد لها تأثير يذكر ،وقد شاهدتم كيف أنّ هم يضـربون

مواقعكم بها بشكل مكثّ ف فال ّ
تأثيرا يذكر ،وشاهدتم كيف يصـرفها
يؤثر فيكم
ً
الـلــه عــن بيوتكم وعنكم ،فـلــوال الـلــه سبحانه وتعالى لـكــان مــا ضـربوا بــه فــي يوم

كافيا للقضاء عليكم وتدمير بيوتكم .فاشكروا الله واذكــروه واتقوه تكونوا
واحــد
ًّ
أي تقصير أو
ـامــا وجـ ـ ًّـدا ،واسـتـحـيــوا مــن الـلــه وخــافــوه مــن ّ
أ كـثــر ق ـ ّـوةً وأ ك ـثــر اهـتـمـ ً
إهمال ،فلقد أكرمنا الله وأكرمكم بهذه اآليات ،وبهذه الرعاية التي ما علمنا أنّ ه
ـأن التقصير والتخاذل
قــد حصل مثلها فــي حــرب مــن الـحــروب ،واعلموا ً
يقينا بـ ّ

فــي مــواجـهــة ه ــؤالء الـمـعـتــديــن هــو معصية كـبـيــرة لـلــه وراءهـ ــا ال ـخــزي فــي الــدنـيــا

لاقتعالا لسلسم يف ةملاظلا برحلا 
جهنم .وثقوا بنصـر الله ،وإن وجدتم هــؤالء المعتدين محيطين بالبالد
وعــذاب
ّ
مــن كـ ّـل جــانــب فالله معنا وهــو ناصـرنا وهــو حسبنا ونـعــم الــوكـيــل ،وكـفــى بالله
نصيرا.
وليا وكفى بالله
ً
ًّ

واعـلـمــوا ّأيـهــا الـمــؤمـنــون ّأن عليكم أن تـشـكــروا الـلــه إذ أصبحتم مجاهدين

فــي سبيله ،وحظيتم منه بهذا الفضل العظيم ،فــاحــرصــوا على رضــا الله يـ َ
ـرض

جميعا
اإللهية التي عرفناها
وأن هــذه اآليــات
وي ِع ْنكم ويعزَّ كم ويــؤيـ ْـدكــمّ ،
ً
عنكم ُ
ّ
ـؤيــدنــا ألن نـكــون أن ـص ـ ًـارا لــه فــي أرضــه
لــدلـيـ ٌـل  -إن ش ــاء الـلــه  -عـلــى ّأن الـلــه سـيـ ّ
ـرائيليين وأوليائهم.
األمريكيين واإلس
إلقامة دينه وإعالء كلمته وضـرب أعدائه من
ّ
ّ
ـأي شـرف أعظم من هــذا؟ ذلــك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واســع عليم.
فـ ّ

ـدوكــم ،ألــم يجعل
فــاذكــروا نعمة الـلــه عليكم وقـ ـ ّـدروا مــا حـبــا كــم بــه وأخ ــزى بــه عـ ّ

كيدهم في تضليل.

فواصلوا ّ
تصديكم لهؤالء المعتدين الظالمين وال تبالوا
جد واستبسال
بكل ٍّ
ّ

دباباتهم وال بمدافعهم ورشاشاتهم ،فقد كفانا الله
بطائراتهم وال صواريخهم وال ّ
ً
ش ّـر هذا ّ
عظيما من الله؟ أليس هذا
فضل
كله وقد شاهدتم ذلك ،أليس هذا
ً
نحب الله ونعظمه ونستبسل في سبيله ونحرص على رضاه؟.
مما يجعلنا
ّ
ّ
ّ
وتقبل منكم وكتب أجركم.
وأيدكم ونصـركم
وفقكم الله وأعانكم ّ
ّ

كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما ّ
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
(الله أكبر /الموت ألمريكا /الموت إلسـرائيل /اللعنة على اليهود /النصـر

لإلسالم) .أخوكم /حسين بدر الدين الحوثي.

مــا ذك ــره ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن (رض ـ ــوان ال ـلــه عـلـيــه) مــن الـتــأيـيــد الـكـبـيــر والــرعــايــة

مما وعــد الله بــه أولـيــاءه المجاهدين عندما ال يحصل منهم تفريط
االلهية هــو ّ
ّ
أو تقصير ،ولــذلــك فما حصل فــي نهاية الـحــرب مــن تدمير للبيوت كــان نتيجة
لتقصير حصل من البعض.
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تكبدت فيها السلطة خسائر فــادحــة في
مـ ّـرت فترة
زمنية على الـحــرب الظالمة ّ
ّ
األرواح دون أن ّ
العالمية
مما دفــع ببعض وسائل اإلعــام
تحقق ّ
أي نتيجة تذكر ّ
ّ

أن تستفسـر لتعرف ما يحدث ،وما هو س ّـر هذا الصمود في مقابلة هي أشبه
ّ
استغلها فرصة ليظهر للعالم حقيقة ما يجري.
السيد حسين
ولكن
بتحقيق،
ّ
ّ

السيد حسين (رضــوان الله عليه)
ففي مقابلة مع الـ (بي بي سي) ،يقول
ّ
قدم إليه هذا السؤال :ولكن يقال إنّ كم تنتمون إلى حزب محظور.
بعد أن ّ
فــأجــاب« :لـيــس لدينا حــزب ،ليس لدينا تنظيم سياسـي ،نحن عـبــارة عن

أي تنظيم سياسي ،ليس لدينا تنظيم مع
مجاميع مسلمين هكذا ،ليس لدينا ّ
ّأن التنظيم الـحــز بــي والـسـيــاسـ ــي والـتـنـظـيـمــات الـحــز بـ ّـيــة مـسـمــوح بـهــا لــديـنــا على
أي تركيبة
نص الدستور مع هذا نحن لسنا
حزبيين ،تعرفين؟ وليس لدينا اآلن ّ
ّ
ّ
حزبية على اإلط ــاق ،وال تنظيم حــز بــي ،ليس لدينا شـ ــيء مــن هــذا مــع ّأن هذا
ّ
ّ
أجنبية غير
شـيء طبيعي لو عملناه ،فكل ما قالوه عن قضية انتمائنا إلى قوى
ّ
صحيح ،ونحن نبرأ إلى الله من هذا.

ن ـحــن ق ـل ـنــا م ــن ب ــداي ــة الـ ـح ــرب ه ـ ــذهّ :إن هـ ــذه الـ ـح ــرب ه ــم ش ـ ّـن ــوه ــا عـلـيـنــا

بـتــوجـيـهــات أمــر ي ـكـ ّـيــة ورغ ـبــة أمــر ي ـكـ ّـيــة واس ـتــرضــاء مــن جــانـبـهــم ألمــر ي ـكــا ،فـهــم هم

ال ــذي ــن لـهــم عــاقــة بــاألجــانــب وبــأمــر ي ـكــا بــالـتـحــديــد ،ول ـيــس ن ـقــول إنّ ــه ع ـب ــارة عن

جهات أخرى ،هم ّ
شنوها علينا يا أختي
ينفذون توجيهات أمريكا .هذه الحرب ّ

كنا نشاهده في الفضائيات من الضـرب على بغداد .ما ضـربوه
بالشكل الذي ّ

عـلـيـنــا فــي ي ــوم واح ــد فــي ي ــوم الـخـمـيــس قـبــل الـمــاضـ ــي أ ك ـثــر مـ ّـمــا شــاهــدنــاه من
األمريكيين على حي من أحياء بغداد أو ّ
الفلوجة .أكثر من خمسين طلعة
ضـرب
ّ
ّ
الحربية وطــائــرات الهيلوكبتر وقــاذفــات الصواريخ من كـ ّـل االتجاهات
بالطائرات
ّ

ّ
صبوه على بغداد وعلى الفلوجة .وليعلم
والمدافع
والرشاشات أكثر بكثير ّ
مما ّ
ـأن ال ـحــرب ال ت ــزال مـسـتـمـ ّـرة وأنّ ـهــم يـحــاولــون أن
ال ـنــاس المستمعون إلذاعـتـكــم ب ـ ّ
متعمد إعــامــي وعالمي ،فحتى
وتكتم
تكون ضـربة قاضية لنا فــي ظـ ّـل صمت
ّ
ّ

لاقتعالا لسلسم يف ةملاظلا برحلا 
أي وســائــل ات ـصــال ّإله ،فال
الـتـلـفــونــات قـطـعــونـهــا عـلـيـنــا ،حـيــث لــم يـكــن لــديـنــا ّ
صحيفة وال إذاعة وال تلفزيون».
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ـددا من العلماء،
كانت السلطة الظالمة قبل ّ
شن الحرب األولــى قد خدعت عـ ً
ّ
ـأن الـهــدف من
وضللتهم وأع ـ ّـدت بـيــانً ــا ،ودفـعــت بهم إلــى توقيعه وأوهـمـتـهــم ب ـ ّ

السيد حسين (رضــوان الله عليه)،
أي مواجهة مع
هذا البيان هو منع حــدوث ّ
ّ
ـأن السلطة خدعتهم عندما رأوهــا تستخدم هــذا البيان
ّإل أنّ ــه اتضح لهم بعد بـ ّ
مما دفعهم لـيـصــدروا مجموعة بيانات توضح مــا حصل
كغطاء شـرعي للحرب ّ
السيد حسين (رضوان الله عليه)كان منها هذا البيان:
وتدين الحرب على
ّ
بسم الله الرحمن الرحيم

َ َ
ْ َ
ْ
َ ٓ َ ُ ۡ َ ُۢ َ َ
يأ ُّي َها َّٱل َ
قال تعالىٰٓ ﴿ :
ِق بِن َبإ ٖ ف َتبَ َّي ُن ٓوا أن
ِين َء َام ُن ٓوا إِن جاءكم فاس
َ
ۡ
ْ
َ
َ
ع َما ف َعل ُت ۡم َنٰ ِ َ
يبوا ْ قَ ۡو َمۢا بَ َهٰلَة َف ُت ۡصب ُ
تُ ِص ُ
حوا ٰ
دمِني﴾(((.
ِ ٖ
ِ
ۡ
َ
َ ۡ َ ُ ّ ُ ۡ ُ َّ َ ُ ۡ َ ٞ
ٱل ۡ
ون إ َل ۡ َ
ي َو َيأ ُم ُرون
ۡ والقائل سبحانه﴿ :و ۡلكن م ُِنكم أمة يد ۡع ِ
ِ
َ
َ
ُ َ َ ْ َ ٰٓ َ ُ
ۡ
ُۡ ُ
وف َو َي ۡن َه ۡون َع ِن ٱلمنك ِرۚ وأو
لئِك ه ُم ٱلمفل ِحون﴾((( صــدق الله
بِٱل َمع ُر ِ
العظيم.

كل مسؤول في الدولة وإلى ّ
الجمهورية ،إلى ّ
كل مؤمن
إلى فخامة رئيس
ّ
ومؤمنة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ۡ ۡ
ۡ ُ
َ
ع إ َ ٰل َ
يل َر ّبِــك بِٱل ِك َم ِة
ب
س
ۡ ّإن ال ـل ــه ۡ س ـب ـحــانــه وت ـعــالــى يـ ـق ــول﴿ :ٱد ِ
ِ
ِ
َوٱل َم ۡوع َِظةِ َ َ َ
ٱلسنةِۖ﴾((( صدق الله العظيم.
((( سورة الحجرات ،اآلية .6

((( سورة آل عمران ،اآلية .104
((( سورة النحل ،اآلية .125
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عـلــى الـعـلـمــاء مــن الـلــه سـبـحــانــه فــي كـتــابــه الـعــز يــز وعـلــى لـســان نـبـ ّـيــه المصطفى
ّ
يتطلب واقعه األمر بالمعروف
أي عمل
محمد  Pبإقامة البيان
والحجة إزاء ّ
ّ
ّ

ً
واستنهاضا
وعامتهم،
لخاصة المسلمين
والنهي عــن المنكر ،ولـبــذل النصيحة
ّ
ّ
لـلـهـمــم وال ـع ــزائ ــم ال ـخـ َّـيــرة ف ــي ب ــذل ال ـج ـهــد وال ـم ـســاعــي ال ـح ـم ـيــدة لـحـقــن الــدمــاء
ّ
وكـ ّ
الموقعين على هــذا البيان بعد تشاور
ـف القتال وغـيــره ،قمنا نحن العلماء
وبـحــث واسـتـقــراء لـمــا أسـفــرت عـنــه األح ــداث الـجــار يــة مـنــذ يــوم األح ــد الماضـي

حتى يومنا هذا األحد 1425/5/7هـ
1425/4/29ه ـ  -الموافق 2004/6/17مّ ،
ـوج ـهــت نحو
 ال ـمــوافــق 2004/6/24م ،بـخـصــوص الـحـمـلــة الـعـسـكـ ّـريــة ال ـتــي تـ ّ

مران ،حيدان ،ضحيان ،وآل الصيفي في محافظة صعدة ،وما نتج عن القصف
ّ
ّ
المسلحة ض ـ ّـد الـعــالــم حسين بــدر
الـعـسـكــري عـلــى تـلــك الـمـنــاطــق مــن ال ـق ـ ّـوات

الدين الحوثي ومن معه من مواطني تلك المناطق حيث ّأدى ذلك إلى سفك
الدماء وهــدم البيوت وانتهاك الحرمات؛ وفــي ذلــك ما يدعو لألسف واألسـى

ـب وبـصـيــرة يـحــرص عـلــى عــدم إراق ــة الــدمــاء واسـتـشـ ــراء
مــا ال يخفى عـلــى ذي لـ ّ
ّ
المسلحة،
القوات
الفتن سواء كانت تلك الضحايا من المواطنين أو من أفــراد ّ
ّ
فالكل إخــوة أبناء وطــن واحــد وقبلة واحــدة وكتاب واحــد وديــن واحــد ،يعبدون
ربـ ــا واحـ ـ ـ ًـدا ،حـ ـ ّـرم ال ـل ــه ال ـق ـتــال فـيـمــا بـيـنـهــم وأمـ ــر بــال ـص ـلــح واإلص ـ ــاح ف ــي حــالــة
ًّ
االختالف والتنازع.

وحـيــث ّإن مــن واجـبــات العلماء الــدعــوة إلــى إصــاح ذات البين والسعي

إليـ ـق ــاف اس ـت ـش ـ ــراء ال ـف ـت ــن وح ـق ــن ال ــدم ــاء وص ـي ــان ــة األعـ ـ ــراض واألم ـ ـ ـ ــوال وج ـمــع
الـكـلـمــة ووح ـ ــدة الـ ـص ـ ّ
األول
ـف ،ف ــإنّ ــا ق ــد ن ـظــرنــا ف ــي األمـ ــر فــوجــدنــا ّأن ال ـس ـبــب ّ

العسكرية هــو إع ــان التكبير وال ـعــداء ألمريكا
واألخ ـيــر فــي إرس ــال تلك الحملة
ّ
وإسـرائيل ،وحيث ّإن مــا قــد صــدر مــن قبل مــن بيان فــي تــأر يــخ 1425//20هـ ــ،

فــإنّ ـمــا ك ــان ذل ــك ح ــول خ ــاف فقهي مـحــض وال عــاقــة لــه بـمــا يـجــري حــالـ ًّـيــا من
ّ
استغل ذلــك البيان لتبرير الحملة
قصف عسكري على تلك المناطق ،حيث

استخداما لــم نجزه وال نقبله ديـ ًـنــا ،وقــد صــدر بعده بيان
العسكرية واسـتـخــدم
ّ
ً

لاقتعالا لسلسم يف ةملاظلا برحلا 
ّ
تبرأوا من عالقة البيان
مؤرخ 1425//هـ ،من العلماء
الموقعين في ذلك البيان ّ
العسكرية.
بالحملة
ّ
كما أنّ ــا سمعنا ّأن هـنــاك إشــاعــات إعــامـ ّـيــة صاحبت القصف العسكري
ـام ــا وأم ـي ـ ًـرا
وم ــن ذل ــك ّأن ال ـسـ ّـيــد حـسـيــن ب ــدر ال ــدي ــن ال ـحــوثــي نـ ّـصــب نـفـســه إم ـ ً

النبوة ،وأخــرى ً
تدعي أنّ ــه رفــع أعــام دول
ـادعــاء
أيضا ّ
للمؤمنين وأخــرى ّتتهمه بـ ّ
ّ
أخ ــرى ،وغـيــر ذل ــك مــن اإلش ــاع ــات ،وق ــد بحثنا األم ــر فــوجــدنــا أنّ ــه ق ــام بتكذيب

كتابي أو تصـريح
أي خبر
صحة ما أشيع عنه ،كما أنّ ــا لم نعثر على ّ
ذلــك ونفى ّ
ّ
ّ
األول ال
يتعلق بفعل
صادر عنه
محرم ش ً
ـرعا على ّأن ما سبق وصفه في البيان ّ
ّ
ممن أصدروه.
يفسـر ّإل ّ
يجوز أن ّ
الذمة ،فإنّ ه يحرم سفك الدماء ،وانتهاك المحرمات
وبما ّأن األصل براءة
ّ
ً
محمد  ،Pبل ويحرم ما هو أدنى من ذلك وهو منع
امتثال ألمر الله ورسوله
ّ
صاحب رأي عن إعالن رأيه ما لم يستبح به حرمة محترمة.

ول ــذل ــك ،ف ــإنّ ــه يـجــب عـلــى ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـ ّـيــة بــرئــاســة الـمـشـيــر عـلــي عبد

العسكرية ،ورفــع الحصار عن
الجمهورية  -إيـقــاف الحملة
الله صالح – رئيس
ّ
ّ

المواطنين هـنــاك ،ومعالجة اآلث ــار الناتجة عــن اسـتـخــدام تلك الـقـ ّـوة ،والجنوح
محمد .P
إلى الحوار ،محتكمين إلى كتاب الله وسنة رسوله
ّ

األمـ ــة إل ــى جـمــع الـكـلـمــة ووحـ ــدة ال ـص ـ ّ
ون ــدع ــو ك ـ ّ
ـف حـ ّـتــى ال تـكــون
ـاف ــة أب ـن ــاء ّ

صليبية.
حربا
فريسة سهلة ألعدائها الذين أعلنوا عليها ً
ّ
اللهم إنّ ا قد ّبلغناّ ..
ّ
اللهم فاشهد..

حرر بتأريخه 1425/5/9هـ  -الموافق
ّ
2004/6/26م.

َ
ۡ ُ َٰ َ
يل َر ّبِك
ـول﴿ :ٱدع إِل سب ِ ِ
ۡ ۡفـ َخــامـ َـة ۡا َلـ ۡـرئـيـ َـس ۡ -حـ َفـ َظــه َالـ َلــه ّۡ ُ -إن الـَّلــه ي ـقـ َ
ۡ
َ
بٱل ِكمةِ وٱلموعِظةِ َ
ٱلسنةِۖ وجٰدِلهم بِٱلت ِ َ
ه أحس ُنۚ﴾ وهــذا فرض من
ِ
ِ
ّ
بتوقف
الـلــه علينا أن نسلك هــذه ال ـطــرق ال ـثــاث؛ فـيــرجــى مــن فخامتكم األم ــر

الحملة ،واستخدام ما أمرنا الله به.
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ّ
الموقعين أدناه:
صادر عن العلماء

164

محمد الشامي.
حمود بن عباس المؤيد .أحمد
محمد
ّ
محمد المنصورّ ،
ّ
ّ
واالجتماعية في البلد المطالبة
السياسية
والشخصيات
توقيعات العلماء
ّ
ّ
ّ
بإيقاف الحرب.
(انظر الوثيقة رقم ( )4بيان علماء الزيدية في ملحق الصور ،الصفحة )٢١٢

 -5السلطة العميلة ولعبة الوساطات

ـأن الحرب لن ّ
كانت السلطة الظالمة ّ
تكلفها سوى مسافة الطريق التي
تتوقع بـ ّ
تفصلها عــن الـسـ ّـيــد حسين ّإل أنّ ـهــا فــوجـئــت بـمــا لــم يـكــن فــي حسبانها وال في

ح ـس ـبــان أس ـي ــاده ــا؛ فــال ـسـ ّـيــد قـ ـ ّـرر ال ـمــواج ـهــة مـسـتـعـيـ ًـنــا بــال ـلــه الـ ــذي حـ ـ ّـول سير

وخيب آمــال أعــداء الله ،وتـهــاوى جبروتهم على أيــدي المستضعفين
المعركة،
ّ
األول ثـ ّـم الثاني ثـ ّـم ها هي تكاد تكمل
من أنصار الله ،ومـ ّـر على الحرب الشهر ّ

الشهر الثالث ،فقدت السلطة فيها هيبة جيشها العاجز أمام تأييد الله ونصـره

القوية بالله سبحانه وتعالى.
للسيد حسين وثقته
ّ
ّ

وأم ـ ـ ــام الـ ـتـ ـه ــاوي الـ ـح ــاص ــل ل ـل ـج ـي ــش ،اسـ ـت ــدع ــت ال ـس ـل ـط ــة الـ ـع ــدي ــد مــن

ـريــة وغ ـيــرهــا ،وب ــدأت لعبة
الـشـخـصـ ّـيــات الـعـلـمــائـ ّـيــة والـقـبـلـ ّـيــة وال ـحــز بـ ّـيــة والـعـسـكـ ّ
ّ
فلعلها تستطيع اختراق المجاهدين بالمكر والخديعة بعد أن عجزت
الوساطات
أي شـيء.
ترسانتها
العسكرية ومقاتليها عن فعل ّ
ّ

السيد لعبة الوساطات هــذه في مقابلة مع شبكة ال ـ (بــي بي
وقــد أوضــح
ّ
نص السؤال واإلجابة:
سي) هذا ّ
شخصيا إلجــراء مفاوضات من
ولكن الرئيس اليمني أرســل وراءك
ســؤال:
ّ
ًّ
تقريبا ،لماذا رفضت الذهاب إليه؟.
عام
ّ
ً
العسكرية هذه بنحو شهرين
جــواب :لم يحصل هــذا ،حصل قبل الحملة
ّ
شخصا يقول لي بــأن ّ
نتوقف عن رفــع هــذا الشعار ،وعــن الهتاف
أن أرســل إلـ ّـي
ً
بــهّ ،
ّ
فسيسلط علينا مــن ال يرحمنا .هــذا الــذي حصل ،مــن بعد لــم يرسلوا
وإل

لاقتعالا لسلسم يف ةملاظلا برحلا 
أشخاصا
أي شخص يـفــاوض .وبعد ما بــدأت الحرب بنحو خمسة ّأي ــام ،أرســل
ّ
ً

عـبــارة عــن رســل وليسوا مفاوضين ،وهــذا معناه سـجــون ،وأشـيــاء رهيبة ،معناه

الشخصيات في المنطقة وفي غيرها وفي المحافظة نعرف هذا
بقية
ّ
يالحقون ّ
تماما.
ً
س ـ ـ ــؤال :ولـ ـك ــن ال ـق ــاض ـ ــي حـ ـم ــود ب ـ ــدأ الـ ـمـ ـف ــاوض ــات وأن ـ ـ ــت ك ـن ــت ع ـض ـ ًـوا

ف ــي ال ـم ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي وهـ ــو ع ـض ــو ف ــي ال ـم ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي ،م ــن ال ـ ــذي أف ـشــل
المفاوضات؟.

ج ــواب :لــم يـصــل إلـيـنــا أح ــد يــا أخ ـتــي .نـحــن قــابـلــون لـلـمـفــاوضــات ولـلـحــوار

أساسا،
نتحرك فيه هو موضوع فكري
ألن الموضوع الذي
من قبل ،ومن بعد؛ ّ
ً
ّ
وسلمية تتمثّ ل في شـعــارات وفــي مقاطعة البضائع،
طبيعية
تثقيف ،ومــواقــف
ّ
ّ
أي
ـب ّأن ّ
وتــذكـيــر تثقيفي للناس بالقرآن الكريم ،هــذا كـ ّـل مــا نعمله ،نحن نـحـ ّ
شـخــص يــأتــي إلـيـنــا لـنـعـ ِّـرفــه عـلــى الـقـضـ ّـيــة الـتــي نـتـبـ ّـنــاهــا ،الـتــي تـقــوم عـلــى أســاس

القرآن الكريم ،وتــذكـيــر لـلـنــاس بـمــواجـهــه ال ـع ــدوان األمــر ي ـكــي اإلسـ ــرائـيـلــي على
ً
رسل لكي نسير
أبدا مفاوضون ،وإنّ ما كانوا يرسلون
األمة هذه ،فلم يصل إلينا ً
ّ

أي وقت
إلــى الرئيس إلــى صنعاء ،ومــع هــذا قلنا لهم بــأنّ ــي
ّ
مستعد يعني فــي ّ
نتوقف عن هذا الشعار ّ
ّ
مناسب نأتي إلى صنعاء .وعندما قال ّ
فسيسلط
وإل
ـوريــة
عـلـيـنــا م ــن ال يــرح ـم ـنــا ،قـلـنــا إنّ ـ ــي ل ـســت رئ ـي ــس ح ــزب ول ـس ــت رئ ـي ــس جـمـهـ ّ

هــو الــرئ ـيــس ،هــو بــإمـكــانــه أن يخطب فــي اإلذاعـ ــة والـتـلـفــز يــون إذا أراد أن يمنع
ويخاطب الناس أنّ ــا ال أفــرض هــذا الشعار على أحــد ،نحن ندعو إلــى رفــع هذا

تفسيقية على من ال يرفعونه.
تكفيرية وال
أحكاما
الشعار وال نفرضه وال نصدر
ّ
ً
ّ
ًإذا ،افـهـمــي ه ــذا ،كـ ّـل مــا حـصــل مــن دعــايــات ج ــاءت مــن بـعــد الـحــرب لتضليل

الــرأي الـعــام ،ولكن بحمد الله ّ
كلها أيـ ًـضــا لــم تـ ّ
ـاصــة ّأن لدينا فــي اليمن
ـوفــق وخـ ّ
جديدا عملنا منذ سنتين ونصف).
ألن عملنا ليس
ً
الناس يعرفوننا؛ ّ
السيد بتحديد هبوط المروحية في ملحق الصور ،الصفحة )٢١٣
(انظر الصورة رقم ( )5رسالة
ّ

م ــا أوردت ـ ــه صـحـيـفــة ال ـش ــورى ت ـحــت ع ـن ــوان( :أ ك ــذوب ــة ال ــوس ــاط ــة ،الـخــدعــة

والغدر)
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«الشورى» تنشـر تفاصيل لجنة الوساطة ورسائل الحوثي تقرير اللجنة:
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ُ
مران
أحبطت الوساطة وفُــقد األمل بالوصول إلى ّ

األربعاء  11أغسطس -آب 2004
الشورى  -قسم التحقيقات

قـبــل الـحــديــث عــن الــوســاطــة ،ال بـ ّـد مــن اإلش ــارة إلــى تـلــك الـجـهــود الـخـيـ ّـرة

والوطنية التي بذلها أعضاء في اللجنة لحقن الدماء ووقف النزيف بغض النظر
ّ
الموسعة إلى
ـام .وصلت لجنة الوساطة
عن
َّ
مسؤولية إعــان النتائج للرأي الـعـ ّ
ّ

تاليا
مدينة صعدة يوم األربعاء  28من الشهر الماضـي (يوليو) وبــدأت أعمالها ً
بــإرســال رســالــة إلــى الـعـ ّـامــة حسين الحوثي ّ
مهمتها وتطلب
تبلغه فيها طبيعة ّ
مهمتها.
إليه االستجابة للوساطة وتسهيل ّ

وجـ ــاء الـ ـج ــواب م ــن ال ـحــوثــي إل ــى ح ـي ــدان مـتـضـ ّـمـ ًـنــا تــرح ـيـ ًـبــا ك ــام ـ ًـا بــالـلـجـنــة

واس ـت ـجــابــة واض ـح ــة لـمـهــامـهــا طــالـ ًـبــا مـنـهــا إرس ـ ــال ل ـج ــان م ـصـ ّـغــرة ( 3أش ـخ ــاص)
ّ
تتعلق بصعوبة
جميعا لديه ألسباب
الــواحــدة تلو األخــرى الستحالة استقبالهم
ً
ال ـن ـقــل ووع ـ ــورة الـ ـط ــرق ،وأخ ـ ــرى ت ـت ـعـ ّـلــق ب ـع ــدم ق ــدرت ــه ع ـلــى تــوف ـيــر احـتـيــاجــاتـهــم
جميعا فــي ظـ ّـل الـحـصــار الـمـفــروض على المنطقة .كما أوضــح جــواب
الـغــذائـ ّـيــة
ً

ّ
المصغرة حال
األمنية الكاملة ألعضاء اللجنة
الحوثي ،أنّ ه سيقوم بتوفير الحماية
ّ
وصــولـهــم إلــى منطقته ،مـ ّ
ـؤكـ ًـدا على اللجنة ّأن إط ــاق الـنــار مــن جــانــب الحملة
قائما رغم أوامر الرئيس بوقفه.
ّ
العسكرية ال يزال ً

ّ
مكونة من خمسة
الموسعة بإرسال لجنة
وبالفعل ،قامت اللجنة
ّ
مصغرة ّ
محمد ثــوابــه ،الشيخ
محمد عبد الـلــه بــدر الــديــن ،الشيخ
أعـضــاء هــم( :الـشـيــخ
ّ
ّ
ّ
وظل
صالح الوجمان ،يحيى بــدر الدين الحوثي ،الشيخ أحمد ناصـر البعران)،
محمد شــائــف جــارالـلــه والعميد عـبــدا لله دارس،
فــي منتصف المسافة الـلــواء
ّ
وال ـع ــزي ،ووص ـلــت الـلـجـنــة إل ــى «م ـ ـ ّـران» والـتـقــت بــالـحــوثــي وظـ ّـلــت لــديــه طــوال

الموسعة على
يومي الجمعة والسبت ،وبعد عودتها يوم األحد اطلعت اللجنة
ّ
ً
تفويضا
ـوصـلــت إلـيــه ،وال ــذي تـحـ ّـدد فــي ّأن حسين الـحــوثــي يـفـ ّـوض اللجنة
مــا تـ ّ
ً
كامل إليجاد ٍّ
للقضية مع استعداده لالمتثال لذلك.
حل
ّ

لاقتعالا لسلسم يف ةملاظلا برحلا 
ـرط واحــد هو أن تعمل اللجنة على ضمان استمرار
والـحـ ّـل مع اشـتــراط ش ٍ

رد الـحــوثــي واعـتـبــرتــه
الـسـمــاح لــه بــالـتــدر يــس وتــرديــد الـشـعــار .تــدارســت الـلـجـنــة َّ
ً
عضوا
قليل مــن األول ــى ،تـضـ ّـم 12
إيـجــابـ ًّـيــا ،وق ـ ّـررت على إث ــره إرس ــال لجنة أ كـبــر
ً
برئاسة الـعـ ّـامــة المنصور لـبــدء البحث فــي الترتيبات المطلوبة لتنفيذ االتـفــاق

وإنـهــاء األزم ــة رغــم اسـتـمــرار الـمــواجـهــات بين (مـهــاجــم ومــدافــع) ،للتباحث معه
ـاط عــديــدة .وانطلقت هــذه اللجنة ّأو ًل إلــى حـيــدان ،وهـنــاك وصلتهم
حــول نـقـ ٍ
مران.
رسالة من الحوثي ّ
حدد فيها المكان الذي سيستقبلهم فيه أعلى جبل ّ

ـريعا ،بل مكثت هناك
ولــم تستطع اللجنة مـغــادرة حيدان باتجاه مـ ّـران س ً
العسكرية باالنتقال ،وكتبت اللجنة في
القوات
ّ
ثالثة ّأيــام بانتظار أن تسمح لها ّ
مستمرا.
تـقــر يــرهــا ال ــذي أعــدتــه فيما بـعــد تـقــول ّإن الـقـصــف وإط ــاق الـنــار ظـ ّـل
ًّ
مروحية ّ
تقل
إمكانية قبول طائرة
وجرى خالل تلك الفترة مراسلة الحوثي حول
ّ
ّ
الـعـ ّـامــة مـحـ ّـمــد الـمـنـصــور ن ـظـ ًـرا لـظــروفــه الـصـ ّـحـيــة ،وف ـعـ ًـا ت ـ ّـم قـبــول ذل ــك وح ـ ّـدد
مكان وزمان اللقاء.

مران على
القوات
ّ
وقبل أن تسمح ّ
العسكرية ألعضاء اللجنة باالنتقال إلى ّ
متن هيلوكبتر ،استطاعت االط ــاع على رســالــة الـحــوثــي الـتــي ح ـ ّـدد فيها ّ
بدقة

مكانه والمكان الذي على الطائرة أن تهبط فيه ليستقبل اللجنة هناك ،أي في

الوقت الذي يفترض أن يكون حسين الحوثي في انتظار وصول الطائرة باللجنة

مروحيات حربية المكان على
المحدد نفسه لهبوطها» قصفت ثــاث
«المكان
ّ
ّ
«أدى الى
مــرأى مــن أعـضــاء اللجنة حسب تقريرها ال ــذي قــالــت فيه ّإن ذلــك ّ
اسـتـيــاء الـلـجـنــة مــن ه ــذا الـتـصـ ـ ّـرف ،وبــذلــك أحـبـطــت مـســاعــي الـلـجـنــة وفـقــدت
وقررت العودة إلى صعدة».
مران ومواصلة عملها ّ
األمل في الوصول إلى ّ

قـ ّـررت اللجنة على إثر ذلك العودة ،وانتظرت يوم األربعاء لوصول أعضاء
متجهة إلــى صـنـعــاء فــي يــوم
اللجنة مــن حـيــدان وغ ــادرت صـعــدة يــوم الخميس ّ

ـوريــة ال ــذي اسـتـمــع ألع ـضــاء الـلـجـنــة وتــوالــت
الـجـمـعــة ،ث ـ ّـم الـلـقــاء بــرئـيــس الـجـمـهـ ّ

التوصل إلى اتفاق بشأن بيان
يتم
ّ
اجتماعات اللجنة يومي السبت واألحد ،ولم ّ
الجمهورية بآرائهم في لقائه يــوم الجمعة باعتباره
أو بــاغ واكتفوا بإبالغ رئيس
ّ
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العام  -الشهادة لله وللتاريخ
صاحب قــرار تشكيل اللجنةّ .أمــا التوضيح للرأي
ّ
ـأج ــل ...نـحــن ن ــورد ه ــذه الـمـعـلــومــات كـمــا حـصـلـنــا عـلـيـهــا من
ول ـلــوطــن  -فـقــد ت ـ ّ

ً
وتوثيقا لــأحــداث كما تفترضه المهنة،
مـصــادر مطلعة وبمتابعة خدمة للقارئ

وفي سبيل الحقيقة.

السيد حسين بقدوم اللجنة:
رسالة ترحيب من
ّ
حياكم
«األخ المحترم صــالــح الــوجـمــان األخ المحترم أحـمــد ناصـر الـبـعــران ّ

ال ـلــه .وصـلـتـنــا رســالـتـكــم وحـ ّـيــا كــم ال ـلــه ّأم ــا ال ـطــر يــق فـهــو مـقـطــع مــن (الـ ـ َّـر َجـ ـ ْـو)(((،
فيمكن أن تــركـبــوا سـ ّـيــاراتـكــم فــي (ال ـ َّـر َج ـ ْـو) وتلقى لكم سـيــارة فــوق ال ـخـ ّـط ،والله
الموفق ،أخوكم /حسين بدر الدين الحوثي 2004 /7 /30م.
الــرســالــة الـتــي ّ
تلقتها اللجنة بـعــد وصــولـهــا إل ــى الـقــر يــة الـتــي فيها العالمة

الحوثي:

ً
وسهل بكم واألخ
حياكم الله .البيت بيتكم وأهـ ًـا
اإلخــوة الضيوف الكرام ّ
وبقية اإلخــوان في مكاننا في استقبالكم الليلة ارتــاحــوا وناموا وغـ ًـدا  -إن
يحيى
ّ

شــاء الله  -سنلتقي بكم .والـســام عليكم ورحمة الله وبركاته .أخــوكــم /حسين
بدرالدين الحوثي»

بناء على
الرسالة التي بعث بها الحوثي
ّ
يحدد فيها مكان هبوط الطائرة ً
طلب اللجنة:
حياكم الـلــه .إذا جئتم إلينا بواسطة
األخ المحترم الشيخ صــالــح الــوجـمــان ّ
يحدد
المروحية فباإلمكان هبوطها فوق الجميمة في أعلى القرية سنجعل من ّ
ّ

(جـ ْـر َبــة) فسيحة هناك في أعلى القرية شجرة (تالوق)
مكان هبوطها ..فهناك ِ
كـبـيــرة وم ـكــان الـهـبــوط سـيـكــون منها وش ــام بنحو مـئــة مـتــر .واسـتـقـبــالـكــم سيكون
ّ
سنبلغهم بـعــدم إط ــاق الـنــار على
فــي منزلنا ال ــذي فــي (ج ـ ّـو اعـلــي) وأصـحــابـنــا

مران من الشـرق.
الر َج ْو :قرية أعلى ّ
((( َّ

لاقتعالا لسلسم يف ةملاظلا برحلا 
ألن الهبوط أعلى
المروحية اطمئنوا من جانبنا .وال تحتاجوا لحمل رايــة بيضاء ّ
ّ
وشكرا..
يستقبلكم.
من
الموقع
في
هناك
وسيكون
القرية،
ً
أخوكم /حسين بدر الدين الحوثي /8 /3
2004م.

تقرير سير عمل اللجنة المصغرة التي ّ
كلفت باالنتقال إلى حيدان ومن ّثم
مران:
إلى ّ

ـوجـهــت مجموعة مــن اللجنة وهــم الــوالــد الـعـ ّ
محمد الشامي
ـامــة أحـمــد
تـ ّ
ّ
ّ
ّ
والعلمة إسماعيل حسين الحوثي واألخ صالح
محمد الوزير
والعلمة إبراهيم
ّ

محمد قحطان،
محمد غالب واألخ
الوجمان واألخ علي سيف الضالعي واألخ
ّ
ّ
واألخ يحيى إسماعيل الحوثي يوم اإلثنين الموافق 2004/8/1م الساعة الرابعة

بعد العصـر ،وتـ ّـم تحرير رسالة من األخ صالح الوجمان لــأخ حسين بــدر الدين
ـأن اللجنة ستصل إليه بواسطة مــروحـ ّـيــة ،وعليه تحديد مكان
الحوثي
تتضمن بـ ّ
ّ
هبوطها وت ـ ّـم إرســالـهــا عـبــر رس ــول مــن لــديـنــا وقــد تـ ّ
ـوقــف وق ــام مــن منطقة الــرجــو
مران.
مر إلى ّ
وفي الصباح الباكر ّ

محمد
وفــي يــوم الثالثاء الموافق 2004/8/2م ،وصــل إلــى حـيــدان الـلــواء
ّ
ّ
محمد بن
العلمة
لينضم إلــى اللجنة وفــي وقــت الظهر ،وصــل الــوالــد
الـخــاوي
ّ
ّ

محمد المنصور ،رئـيــس اللجنة واألخ يحيى بــدر الــديــن الـحــوثــي ،وعــاد الــرســول
ّ
الرد من حسين الحوثي ،وقد حوى
إلينا في حيدان بعد المغرب وأطلعنا على ّ

ـرد على تحديد مكان وصــول الطائرة ومكان االجتماع ،وذكــر فيها بأنّ ه قد أبلغ
الـ ّ
ً
الرد على أساس أن
المروحية
أصحابه بعدم إطالق النار على
ومرفقا صورة من ّ
ّ

تطورات الوضع العسكري في المساء
صباحا،
تصل الطائرة اليوم الثاني
ّ
ً
ولكن ّ
كــان مـلـحـ ً
ـوظــا مــن لــديـنــا بـسـمــاع إط ــاق نــار مـكــثّ ــف بــاألسـلـحــة الثقيلة ،وكـ ّـنــا نــرى

أضواء إطالق النار على الجبل.

مهيأة لالنتقال إلــى مـ ّـران
وفــي اليوم الثاني
ً
صباحا ،وعندما كانت اللجنة ّ
عبر الطائرة التي ستصل من صعدة في حوالي الساعة الثامنة والنصف ،وفي
الوقت الــذي يحتمل أن يكون األخ حسين الحوثي في انتظار وصولنا بالطائرة،
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وكنا نراها من حيدان ،وهي تحوم
مروحية
هاجمت مـ ّـران ثالث طائرات
حربية ّ
ّ
ّ
على جبل م ـ ّـران ومــواقــع حسين الـحــوثــي مـ ّـمــا ّأدى إلــى اسـتـيــاء اللجنة مــن هذا
التص ّـرف ،وبذلك التص ّـرف ُأحبطت مساعي اللجنة وفقدت األمل في الوصول
إلــى مـ ّـران ومواصلة عملها ،وق ـ ّـررت الـعــودة إلــى صعدة الطــاع اللجنة المتبقية
حرر بتاريخ 2004 /8 /7م
في صعدةّ .

محمد المنصور إسماعيل الحوثي ،م /يحيى اسماعيل
محمد
توقيعات
ّ
ّ
ال ـحــوثــي ،صــالــح عـلــي ال ــوج ـم ــان ،إبــراه ـيــم ب ــن مـحـ ّـمــد ال ــوز ي ــر ،يـحـيــى ب ــدر الــديــن

الحوثي.

ه ــذا مــا أوردتـ ــه صـحـيـفــة الشورى ،ويـلـحــظ مــن خ ــال الـتـقــر يــر ّأن السلطة
استخدمت الوساطة للخدعة والغدر ،وأنّ هم عندما ّ
حققوا ما كانوا يريدونه من

ـرقية ،وهو موقع (الشـرفة) عن طريق
الوساطة بسقوط ّ
أهم موقع من الجهة الش ّ
ّ
صدق بعض المجاهدين خدعة الوساطة ،وتركوا مواقعهم تلك
التسلل بعد أن ّ

مستغلين ّ
ّ
ّ
قلة المجاهدين ،وبعد أن
فتسلل أعداء الله من خلف الموقع
الليلة
كل تلك الوعود وتجاهلوا ّ
سقط الموقع بأيديهم نكثوا ّ
كل تلك الوساطة ،ولم

حتى
حتى ّإن البعض منهم لم يوفروا لهم ّ
أي معنى عندهم أو تقدير ّ
يعد لها ّ
وسيلة نقل تعيدهم إلى أماكن إقامتهم والبعض اآلخر حاولوا قتلهم.
(انظر مجموعة صور الوساطة في ملحق الصور)

 -6السلطة تواصل حرب اإلبادة

وهـكــذا واصـلــت السلطة الـجــائــرة حربها مستخدمة سياسة األرض المحروقة؛
فــاسـتـهــدفــوا بــأسـلـحـتـهــم الـثـقـيـلــة جـبــل مـ ـ ّـران الـ ــذي ك ــان مـكـتـ ًّـظــا بــال ـسـ ّـكــان ،ولــم

متحر ًكا أو جــامـ ًـدا ،فكانت أسلحتهم تضـرب هذه
أي شـيء ســواء كــان
يستثنوا ّ
ّ
المنطقة مــن كـ ّـل االتـجــاهــات حـ ّـتــى مــن الـجـ ّـو مــن خــال الـطــائــرات الـتــي كــانــت ال

تـفــارق سماء مـ ّـران الــذي تـقـ ّـدر مساحته ب ــ( 6كــم فــي  5كــم) فسقط العديد من
حتى الحيوانات لم تسلم من ش ّـرهم
كبارا
وصغارا ّ
ً
أبناء المنطقة نساء ورجـ ًـالً ،
وبطشهم.

لاقتعالا لسلسم يف ةملاظلا برحلا 
المبيتة لــدى هــذه السلطة بقوله
السيد حسين إلــى األه ــداف
وقــد أشــار
ّ
ّ
في مقابلته مع األستاذ حسن زيد« :هذه الحرب أرادوا أن تكون حرب إبادة في
ّ
متعمد عالمي».
ظل صمت
ّ
حي
مما قصف
«قصفوا علينا في بعض ّ
األيــام بأكثر ّ
ّ
األمريكيون على أي ّ
مــن أحـيــاء بـغــداد حـ ّـتــى عـلــى حـ ّـي الـمـنـصــورة .فــي يــوم الخميس قـبــل الماضـي،

قـصـفــوا ال ـبــاد قـصـ ًـفــا ره ـيـ ًـبــا مــن ال ـجـ ّـو وم ــن ق ــاذف ــات ال ـصــوار يــخ وم ــن الـمــدافــع
ً
مثيل في ما قد رأينا من قصف على
بشكل عشوائي وبشكل مكثّ ف لم نجد له

بغداد وعلى ّ
أي حرب شاهدناها».
الفلوجة ومن ّ

أي بعثة للهالل
«منعوا
أي طبيب يــأتــي إلينا ،منعوا ّ
الصحفيين ،منعوا ّ
ّ
األحمر أن تأتي إلينا ،منعوا ّ
حتى وصول
حتى وصول الدقيقّ ،
كل شـيء ،منعوا ّ

الـمــواد الـغــذائـ ّـيــة ،واألدوي ــةّ ،
كلها منعوها .حـصــار لــم تقم بــه إسـ ــرائـيــل ،هــؤالء يا
أي قيم
أخــي طلعوا أســوأ مــن الجيش اإلسـرائيلي فــي معاملتهم ،ليس لديهم ّ
محلية وال شـ ــيء ،ال
عربية وال مــن قوانين دولـ ّـيــة وال
ال مــن ديــن وال مــن شهامة
ّ
ّ
ولكن الله ّ
حطم كبرياءهمً ،
فعل ،والحمد لله».
بأي شـيء،
ّ
يهتمون ّ
ّ
«ال ـحــرب مـسـتـمـ ّـرة فــي الـلـيــل وفــي الـنـهــار؛ ضـ ــرب بــالـطــائــرات ،بــالـصــوار يــخ،

ّ
بالرشاشات ،بمختلف أنــواع األسلحة وبشكل مكثّ ف في
بالدبابات،
بالمدافع،
ّ
مستمر».
مستمرة ،والحصار
الليل وفي النهار ،الحرب
ّ
ّ

171

جزء من المقاالت التي كتبت

خالل مرحلة الحرب األولى 2004هـ

175

ال خوف على «الحــسين»
محمد عايش ()2004/06/23
ّ

كـ ـ ّـل م ــا ف ــي األم ـ ــر ّأن ح ـس ـيــن بـ ــدر ال ــدي ــن ص ـ ـ ّـدق الـ ـث ــاث ال ـكــذبــات
الكبرى:

ويعبر عن رأيه
حريته
صدق ّأن في هذه البالد
ّ
ديمقراطية ،فمضـى يمارس ّ
ّ
ّ
ومدنية أكمل.
بعفوية كاملة
ّ
ّ
ضد أمريكا وإسـرائيل
شنها «النظام» ّ
وصـ ّـدق حرب «الميكرفونات» التي ّ

منصة السبعين أو شاشة «الـجــز يــرة» ..فــراح ،ب ــدورهّ ،
يبث بين الـنــاس روح
مــن ّ
والتحرر.
ويوزع عليهم ثقافة الرفض
المقاومة
ّ
ّ

ـديــة» ال زالــت عند قيم «ز ي ــد» الــرافـضــة للظلم
وص ـ َّـدق أيـ ًـضــاّ ،أن ثـ ّـمــة «ز يـ ّ
وال ـم ـت ـم ـ ّـردة ع ـلــى ال ـط ـغ ـي ــان ..ف ــذه ــب ي ـح ـ ّـول ت ـلــك ال ـق ـيــم إل ــى واق ـ ــع ،ف ــي واق ــع
محاصـر بالطغيان من أربع جهات األرض.

ول ـ ــم ت ـل ـب ــث الـ ـك ــذب ــات ال ـ ـثـ ــاث أن اس ـت ـن ـف ــدت ح ـب ـل ـهــا الـ ـقـ ـصـ ـي ــر ..لـيـجــد
«الـحـسـيــن» نـفـســه وح ـي ـ ًـدا مـحــاصـ ـ ًـرا ب ـكـ ّـل آالت ال ـمــوت فــي مـعــركــة اش ـتــرك في

الـحـشــد ل ـهــا :دي ـم ـقــراطـ ّـيــو «االس ـت ـغ ـفــال» و«ف ــرس ــان ال ـع ــرب» و«ز ي ــدي ــو» اللجنة
الدائمة!!.
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مــع ذل ــك ،ال خ ــوف عـلــى «ال ـح ـس ـيــن» ..هــي كــر بــاء تـمـضـ ــي وك ــر ب ــاء تــأتــي
لتظل راي ــة «هـيـهــات مـ ّـنــا الـ ّ
ّ
ـذلــة» مــرفــوعــة ّ
يتلقفها الـحـ ُّـر عــن الـ ُـحـ ّـر وحـ ّـتــى اكتمال
المسيرة.

م ــن يـسـتـحـ ّـق ال ــرث ــاء ه ــي ،ف ـقــط ،أح ـ ــزاب ال ـم ـعــارضــة ال ـتــي ال يـعـنــي الـظـلــم

لــديـهــا شـيـ ًـئــا س ــوى أنّ ــه ذل ــك ال ــذي ي ـصــادر حصصها فــي الـلـجــان االنـتـخــابـ ّـيــة ،أو

الشهرية الممنوحة لهم من
ذلك الذي يحول دون استالم قادتها لـ«األعطيات»
ّ

مكتب «القصـر»ّ ..أما ذبح الوطن وتوزيع الموت مجانً ا على أبنائه ..فال معنى
ّ
استنكارا.
حتى ،بيانً ا أو
له عندها وال
يستحقّ ،
ً
والـ ــرثـ ــاء ،أي ـ ًـض ــا ،تـسـتـحـ ّـقــه ع ـصــابــة ب ــاع ــت نـفـسـهــا ل ـل ـس ـل ـطــان ،ومـ ّـك ـن ـتــه من

االستفراد بـ«الحسين» وأصحابه ،بممارسات عديدة كــان آخرها االلتفاف على
العلماء واستصدار «بيان» قضـى بتقديم قربان جديدّ ،
لجلدي السلطة.
ـري» أو «خــراســان» بل
تحول الضحايا إلــى جـ ّـاديــن ال مقابل واليــة «ال ـ ّ
لقد ّ
مقابل استبدال الخوف بمخاوف أو مصالح لم يعودوا بحاجة إليها!!
«أول
وعند األجيال القادمة ،ال عند األمير ،سيدلي التاريخ بشهادته عن ّ

من رمى بسهم في المعركة».

وألا برحلا ةلحرم لالخ تبتك يتلا تالاقملا نم ءزج ءزجم ءزج 
علي الكيماوي ...علي (كاتيوشا)
عبد الكريم الخيواني ()2004/06/23

ـام ــا ك ــأق ــوى رج ــل ف ــي ال ـن ـظــام..
عـلــي مـحـســن األحـ ـم ــر ...اس ــم ي ـت ـ ّ
ـردد مـنــذ  27ع ـ ً
ال ـب ـعــض ي ـقــول ّإن ق ـ ّـوت ــه يـسـتـمـ ّـدهــا م ــن قــراب ـتــه ل ـلــرئ ـيــس ،وال ـب ـعــض ي ــرى ّأن كال
القوة من بعضهما البعضّ ،إل ّأن الواقع ّ
يؤكد ّأن ًّكال منهما
الرجلين
ّ
يستمدان ّ
الخاصة به.
القوة
ّ
يمتلك عوامل ّ

ـدرع م ــن عـلــى تـبــة طــالـمــا
ال ــرج ــل عـسـكــري مـحـتــرف ي ـقــود ال ـفــرقــة األولـ ــى مـ ـ ّ

ّ
لكافة
يمتد
عــرفــت أنّ ـهــا درع الــرئــاســة وذراع ـهــا األق ــوى ،كما للرجل ذراع طــويــل
ّ

المؤسسة.
العسكرية سواء كان رقمه  1أو  3في هذه
المؤسسة
فروع
ّ
ّ
ّ

قبلية
على مستوى القبيلة ،يعتقد البعض ويجزم بأنّ ه ثاني أقوى
شخصية ّ
ّ
بعد الشيخ عبد الله بن حسين األحمر ،شفاه الله ورعــاه ،على مستوى اليمن
وإن كــان طـ ً
ـادرا مــا يغيب اسمه عن
ـارئــا على المشيخ وال يلقب بشيخ ّإل أنّ ــه ن ـ ً
قبلية.
خالف أو مشكلة ّ

وب ـقــدر مــا يــرتـبــط اســم الــرجـلـيــن بــالـتـ ّـيــار اإلســامـ ّـي ّإل ّأن ارت ـبــاط اســم علي
حميمية ودعـ ًـمــا إلى
بالمتشددين والعائدين من أفغانستان أكبر وأكثر
محسن
ّ
ّ
يتميز
ّ
حد ّأن البعض يعتبره زعيم المجاهدين ّ
األول في اليمن -بقدر ما يرتبط ّ -
الشيخ األحمر باتساع القواسم المشتركة فيه مع الجميع...

الجيش والقبيلة لم يشغال الرجل عن اهتمامات أخرى كتدبير انشقاقات

األح ـ ــزاب واس ـت ـن ـســاخ ـهــا ،وي ـس ـ ّـج ــل ل ــه ال ـف ـضــل ب ـم ــلء فـ ــراغ قــائ ـمــة لـجـنــة ش ــؤون
األحزاب.

الشيوعية
كــانــت حــرب صيف 1994م المعركة األخ ـيــرة لــه فــي حــر بــه ضـ ّـد
ّ

واالشتراكي التي قد ال تكون بدأت مع األزمة أو الوحدة وإنّ ما قبل ذلك بكثير..
بقوة
االشتراكي وعلى لسان الوحدوي الصادق علي سالم البيض ،كان يعترف ّ

وق ــدرة الــرجــل وش ـ ّـدة تــأثـيــره ..واالع ـت ــراف قــد ينسحب أيـ ًـضــا عـلــى الـمـقــدرة في

«التطفيش» ،وإن لم يقلها البيض.
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األزم ـ ــات ال ـت ــي ت ـع ـتــرضــه ك ـمــا ف ـعــل ب ـعــد اح ـت ــال إر ي ـت ـيــر يــا ل ـجــز يــرة حـنـيــش الـتــي
تـقــع ضـمــن ق ـيــادة منطقته .أو حـيــن اش ـتـ ّـد الــرهــان عـلــى وج ــود اسـمــه فــي قائمة

األمريكيين.
أمريكيا ،فإذا به يظهر في مناورة مشتركة مع
المطلوبين
ّ
ًّ

التشدد وأمراء
السلفية ومشايخ
والعميد الركن كما يعرف بقربه من علماء
ّ
ّ

يمتد إلى أفغانستان ..يعرف ً
دمر وخرب والحق
الجهاد على نطاق
ّ
أيضا بأنّ ه من ّ

السيد بدر الدين الحوثي.
علماء كالمجتهد
ّ

حتى
وكـمــا يشهد بـقـ ّـوة نـفــوذه داخ ــل أجـهــزة الــدولــة وتــوجـيـهــاتــه الـمـتـعـ ّـددة
ّ
ّ
مفض ًل نظام (خليك
لرئيس الحكومة التي لم يرفضها ّإل (النزيه فرج بن غانم)

والشيوعية
واإلسماعيلية
والصوفية
للزيدية،
بالبيت) .كما اشتهر الرجل بعدائه
ّ
ّ
ّ
ّ
يسجل له قوله إنّ ه
والحرية ..والجاوي ،وبالرغم من أنّ ه لم
والمدنية ..واألحزاب
ّ
ّ
ّ
ّ
أنّ
الملكية ومخاوفها حاضـرة في
أن
ـد
ـ
ح
ـى
ـ
ل
إ
ا
ـد
ـ
ج
ـوري
ـ
ث
ـه
ـ
إل
سبتمبر،
ار
مــن ثـ ّـو
ًّ
ّ ّ
ّ

ّ
ّ
ليعلق له التهمة..
الشك في إنسان ما
بقوة ..ويكفي أن يظن أو يخالطه
ذهنه ّ
وتعليقه تلك الالفتة فــوق مركز بــدر وسجن المحطوري قبل سـنــوات ،لــم يكن
حاليا كقائد
ضد حسين بدر الدين الحوثي
ّأول عمل له وما يقوم به في صعدة ّ
ًّ
العسكرية ّ
يؤكد ذلك.
للحملة
ّ

الـمـ ّ
الشخصية وال يـتــوانــى عــن إ كـمــال مــا ب ــدأه..
ـؤكــد ّأن لــه دائـ ًـمــا حساباته
ّ
ّ
حتى ش ّـرده..
ودمر منزل
العالمة بدر الدين الحوثي في 94م والحقه ّ
خرب ّ
فكما ّ

ـدم ــر ب ـيــوت آل ال ـحــوثــي وغ ـيــرهــم ،وغ ـيــرهــم ف ــي ص ـعــدة ويــاحــق
ه ــا ه ــو ال ـي ــوم ي ـ ّ

التزام ديني وال توقفه مآسـي
ضد أمريكا وإسـرائيل ..ال يمنعه
حسين والهتافين ّ
ٌ
بمسؤولية
ـب أن ي ـبـ ّـرر لنفسه أو يــوحــي
ضـحــايــا ..إنّ ــه رج ــل دول ــة مــأمــور كـمــا يـحـ ّ
ّ
عما يعمل ..والرئيس ليس ببعيد ولم ينكر عليه ً
عمل.
الرئيس ّ

الصورة ّ
عربيا ،وسيذكر
متشعبة التفاصيل ّإل ّأن بعض معالمها موجودة
ًّ
خاصة ..وإن كان علي (كاتيوشا)
عراقية
التاريخ ّأن علي الكيماوي لم يكن حالة
ّ
ّ
حــالــة يـمـنـ ّـيــة ،أو لـيــس اسـمــا الــرجـلـيــن يـثـيــران الــرعــب ويـ ّـتـصـفــان بــالـقـســوة؟ أو ال

وألا برحلا ةلحرم لالخ تبتك يتلا تالاقملا نم ءزج ءزجم ءزج 
والديمقراطية؟ بقي فقط أن نقول ّإن مسألة
والتشيع
تجمعهما كراهية الشيعة
ّ
ّ
ن ـجــاح ع ـلــي مـحـســن ف ــي اس ـت ـغ ـفــال أمــر ي ـكــا وال ـعــالــم بــاس ـت ـبــدال طـ ــارق الـفـضـلــي
رب ـمــا قــد يـحــرف األن ـظ ــار ولـكــن إل ــى ح ـيــن ..وبين
بحسين الـحــوثــي غـيــر مـمـكــنّ ..
كـيـمــاوي وكـيـمــاوي آخــر مسافة الـشـهــادة .والتضحية الـتــي نحتاج الـيــوم إلــى من
يشعلها في نفوسنا!

خـبــرتــه كــرجــل دول ــة ال ش ـ ّ
ـك ك ـب ـيــرة ،وي ــرف ــض ت ــور ي ــث (ال ـس ـنــا كــي) ويـسـعــى

ـدم انـتـصـ ــر على
لـلـحـفــاظ عـلــى الـسـلـطــة مــن مـنـظــوره ال ـخ ـ ّ
ـاص لـكـ ّـنــه يـجـهــل ّأن ال ـ ّ

ـرية كما
السيف مــن الحسين إلــى زيد ّ ،Q
وأن السجن انتصـر على العنص ّ
ّ
المؤكد أنّ ــه ال يعلم أيــن (وحـشــي) وابــن ذي الجوشن وعلي
ّأكــد مانديال ،ومــن
الكيماوي في التاريخ..
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عندما فتح النظام الحاكم فــي اليمن أبــواب الـبــاد لألمريكان بعد أحــداث 11

ـريــة» ..والحقيقة هــي ّأن
سبتمبر ،قــال الــرئـيــس «إنّ ـنــا ّ
جنبنا الـبــاد ضـ ــر بــة عـسـكـ ّ
جنب نفسه السقوط المبكر قبل الرئيس صـ ّـدام حسينّ ..أما البالد
النظام قد ّ

إداريـ ــا بـيــد ال ــ«س ــي .آي .إي ــه» وال ـ ــ«إف .ب ــي .آي» عـنــدمــا قبلت
فـقــد سقطت
ًّ
السلطة تنفيذ أوامر األمريكان بالريموت كونترول دون رفض يذكر.
ت ـح ـ ّـول ال ـن ـظــام إل ــى ش ـ ــرطــي داخ ـل ــي لـمــاحـقــة وه ــم الـمـنـتـمـيــن إل ــى تنظيم

الـقــاعــدة ،فــوجــد رم ــوز الحكم ّأن بـقــاءهــم فــي السلطة مــرهــون بافتعال معارك

يسمى بــ«اإلرهــاب» وهم على استعداد للنفخ في روح اإلرهــاب
ضد ما
طويلة ّ
ّ

األمريكيون يحتاجون إلى شـرطي (وطني) لمواجهته.
وبعثه من القبور ما دام
ّ

أظ ـهــر ال ـن ـظــام ش ـطــارتــه ف ــي تـجـفـيــف مـنــابــع اإلره ـ ــاب بـعــد أن ك ــان يصنعها

القمعية
وأن تجربته
بيديه ،واس ـتــدرك أخـيـ ًـرا ّأن معركته لــم تـبــدأ مــع اإلره ــابّ ،
ّ

ط ــوال ث ــاث س ـن ــوات ف ــي م ــأرب وت ـعــز وذمـ ــار وع ــدن وح ـض ـ ــرمــوت كــانــت مـجـ ّـرد
بــروفــات .فالمعركة الجديدة ّ
أطلت مـ ّ
تخبئ لها
ـؤخـ ًـرا من محافظة صعدة التي ّ

وإن الهتافات بموت أمريكا
مفاجآت
خاصة ،فالنظام أمريكي أكثر من أمريكاّ ،
ّ
وإسـ ــرائـيــل الـتــي يـنــادي بها أتـبــاع الـعـ ّـامــة حسين بــدر الــديــن الـحــوثــي نــذيــر شؤم
لموت النظام في اليمن نفسه.

م ـنــذ عـ ــام ،اع ـت ـق ـلــت ال ـس ـل ـطــة  600ش ـخــص م ــن أن ـص ــار ال ـع ـ ّـام ــة ال ـحــوثــي

اليمنية لألمريكان ّأن هؤالء
وتصورت األجهزة
وقضـى بعضهم تحت التعذيب،
َّ
ّ

ـرية فــي طريقها إلــى تدمير واشنطن
الـشـبــاب الـمــؤمــن هــم عـبــارة عــن قنابل بش ّ
ون ـي ــوي ــورك ،وع ـلــى الـسـلـطــة سـحـقـهــم بـكــاتـيــوشــا عـلــي مـحـســن األح ـم ــر وط ــائ ــرات
زج ـ ــوا إلـ ــى ال ـم ـعــرك ــة ب ـج ـن ــود مـعـظـمـهــم م ــن أب ـنــاء
م ـحـ ّـمــد ص ــال ــح األحـ ـم ــر ال ــذي ــن ّ

الجنوبية للدفاع عن السلطة في معركة من طرف واحد رغم إعالن
المحافظات
ّ
الحوثي احترامه للرئيس.

وألا برحلا ةلحرم لالخ تبتك يتلا تالاقملا نم ءزج ءزجم ءزج 
ـديــة الــراف ـضــة للظلم
قـبــل أســاب ـيــع ،حــاولــت الـسـلـطــة ش ـ ّـق الـجـمــاعــات الــز يـ ّ

التي ينتمي إليها الحوثي حفظه الله ،عندما حاولت انتزاع بيان عابر ينتقد آراء
الـعـ ّـامــة حسين بــدر الــديــن .واعـتـبــرت السلطة ذلــك النقد الـعــادي فـتــوى تبيح

ّ
العلمة وأتباعه .ونشـرت صحيفة  26سبتمبر البيان قبل  3أسابيع من
تصفية

مبرر من بعض أهل
العسكرية،
قرار السلطة الغاشم بالحملة
ّ
ّ
وتحول البيان إلى ّ
المذهب لـجــواز الحملة التي استنكروها فيما بعد ،وأوضـحــوا ّأن السلطة قد
ّ
استغلت ما ورد في البيان من اختالف في الرأي لم يهدف إلى مؤازرة السلطة
على ظلمها.

السلطة في ورطــة ،فال هي استطاعت ّ
شق وحدة أهل المذهب الزيدي

األص ـي ــل ،وال هــي أقـنـعــت ال ـنــاس بــادعــائ ـهــا ّأن ال ـعــامــة حـسـيــن ال ـحــوثــي ّادع ــى

ـريــة
لنفسه اإلم ــام ــة .وال ـس ــؤال األه ـ ّـم ل ـمــاذا تـعـ ّـجـلــت الـسـلـطــة بــالـحـشــود الـعـسـكـ ّ
الضخمة باتجاه صعدة خــال يومين بينما شهدت المناطق األخ ــرى ،من قبل،

يسمى بـ«اإلرهاب».
ضد ما
مواجهات بطيئة و(ناعمة) ّ
ّ

ذمتهم مــن ملف
هــل نجح الـنــاقــدون فــي توجيه األنـظــار إلــى صعدة لـبــراءة ّ
اإلرهاب في اليمن؟.
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مران ما وراء أحداث صعدة في السياسة
االنتقال من مائدة الكبار إلى جبال ّ
الخارجية
ّ

محمد الصبري ( ) 2004/06/30
ّ

مشهدان بــارزان وخطيران في تداعياتهماّ ،
الخارجية في
شكال محتوى عالقاتنا
ّ
شـهــر يــونـيــو الـمــاضــي ،وه ــي الـعــاقــة الـتــي أصـبـحــت ال تـفــرض نتائجها الوخيمة

يوميا ،إذا مــا أردن ــا كمواطنين معرفة أهـ ّـم مــا فــي صــورة
شهريا ،وإنّ ـمــا
متابعتها
ًّ
ًّ
المستقبل الذي سنصل إليه ومواجهتها بالالزم.
األول الـمـنـظــر ال ـك ــار ي ـك ــات ــوري ل ـح ـضــور ال ـي ـمــن م ــائ ــدة ط ـعــام رؤس ـ ــاء ال ــدول
ّ
المتحدة يــوم  19يونيو .والسـرور
الثماني الكبرى في سـي آيالند في الــواليــات
ّ
«بــال ـت ـهــام م ــا ل ـ ّـذ وطـ ــاب م ــن ال ـط ـعــام ح ـســب وص ــف م ـجـ ّـلــة ال ـن ـيــوزويــك لـنــوعـ ّـيــة

التطور مــن ناحية مــا لم
مشاركة قــادة الــدول مــن خــارج الثماني ،ومــا بعثه هــذا
ّ
يؤثر على ذكره في ّ
ّ
وخصوصا ّأن الرئيس دفع
اإلعالمية..
كل ما قيل في وسائلنا
ً
ّ
قيمة وجبة الغداء كما طلب بوش...

الحدث الثاني ،ظهور ّأول النتائج أو الفضائح التي سبق وأن ّ
حذرنا منها
ـزج ب ــال ـق ـ ّـوات الـمـسـ ّـلـحــة ف ــي مــواج ـهــة مع
قـبــل ال ـم ـشــاركــة والـمـتـمــثّ ـلــة بـمـغــامــرة الـ ـ ّ
المواطنين في محافظة صعدة ،وعلى الحدود ،وألسباب ّ
أقل ما يمكن وصفها

بأنّ ها أكثر خطورة من المغامرة ذاتها.....

وألا برحلا ةلحرم لالخ تبتك يتلا تالاقملا نم ءزج ءزجم ءزج 
البحث عن ذرائــع للقتل
الشورى  -متابعات ()2004/06/30

ّ
«الحق اإللهي» من
إماما يحاول استعادة
نبيا ..فانتهى به الحال ً
في البدء ،كان ًّ
جـبــال م ـ ّـران فــي صـعــدة .هـكــذا وجــد الـعـ ّـامــة حسين بــدر الــديــن الـحــوثــي نفسه
معا.
محاص ًـرا في صنعاء وصعدة ً

دوامـ ـ ــة م ــواج ـه ــات دامـ ـي ــة م ــن أجــل
ه ـن ــاك ت ـس ـحــق ال ـمــواط ـن ـيــن وال ـع ـس ـكــر ّ

«شـيـطــان» نسج الـحـكــايــات وتـحــوط بتهم لتبرير الـجــر يـمــة .وهـنــاُ ،يـضـ ــرب حصار

على الحقيقة لتتسيد الـســاحــة أوه ــام «الـشـيـطــان» وخـطــابــه الـمـهــووس بإلصاق
التهم التي تبدأ وال تنتهي.

في اليوم السابق للحملة ،جــاء الجندي المسكين بمعلومة طــازجــة ..قال

عسكرية»..
النبوة يجهزون له اآلن حملة
ببراءة« :أحدهم في صعدة ّادعى
ّ
ّ

هـكــذا ب ــدأت أسـطــوانــة التحريض ت ــدور ..ومــن معقل الـفــرقــة األول ــى مــدرع

مقدس.
بصنعاء تناثرت شائعة
«النبوة» لتلهب الحماس لجهاد ّ
ّ

آن ـ ــذاك ل ــم ي ـق ــل أحـ ــد ّإن «الـ ـح ــوث ــي» وج ـم ــاع ـت ــه ه ــاج ـم ــوا أف ـ ــراد الـ ـق ـ ّـوات
ّ
إماما كما
حرض الناس على منع الزكاة عن الدولة وتنصيب نفسه ً
المسلحة أو ّ

يحصل اآلن..

ـريــة ألف ــراد
ال ــوق ــود الـ ــذي أع ـم ـل ـتــه ال ـس ـل ـطــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى األوام ـ ــر ال ـع ـس ـكـ ّ

تتحرش بـ«بيضة» اإلسالم من صعدة.
«نبوة»
مقهورين كان «الجهاد» لوأد ّ
ّ

العام وتضليله ..والبديل الجاهز
النبوة كافية للضحك على الرأي
لم تكن
ّ
ّ
في المصفوفة :إمام يعلن عن نفسه في «مـ َّـران» صعدة لتقويض أركــان النظام

الجمهوري.

المعارك دارت رحاها على جبهات قبائل عـ ّـدة وجــدت نفسها أمــام حمم

الطائرات وقصف «الكاتيوشا» ..المواجهة  -حسب المصادر هناك -فرضتها
تفرق بين أحد..
إرادة قهر ال ّ
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وي ــزداد الـتــوهــان فــي الــوهــم ..وال ـغــرق فــي الـتـخـ ّـبــط الـمــر يــع لتبرير الـمــأســاة
التي حبكوا فصولها بغباء مدهش.
الرسمية
اليهود يـســانــدون اإلم ــام الحوثي فــي ت ـمـ ّـرده .خبر وزعـتــه الـمـصــادر
ّ
بعناية على صحف الحكومة والحكم..
بتتبع تــار يـخــي فـقــالــت :حقائق
صحيفة «ال ـث ــورة» راح ــت تـ ّ
ـؤصــل لـلـتـعــاون ّ
التاريخ تـ ّ
ـأن األئـ ّـمــة عبر حكمهم الكهنوتي الــذي امـتـ ّـد لليمن عبر أكثر من
ـؤكــد بـ ّ

ألــف عــام يستخدمون اليهود كجواسيس على مشائخ القبائل ورؤســاء العشائر

الهاشميين غير الموالين لهم».
وعلى
ّ

ـوعــا مــن التحريض على الحوثي وتبرير القتل للمواطنين
بــدت المحاولة نـ ً
بحجة تعاون اليهود معهم..
هناك ّ
«إن المتعاونين مــع الحوثي مــن اليهود
فــي الخبر ،يـقــول المصدر األمـنــي ّ

قــامــوا بتخريب مشاريع مـيــاه الشـرب وقطعها على المواطنين وإف ــراد الـقـ ّـوات

المسلحة واألمن المتواجدين في المنطقة».

ـددا لجهاد الحوثي -ال قتل اليهود-
تستدر
ربما كانت وقتها
متطوعين جـ ً
ّ
ّ
ّ
وإن وقعت في محذور التحريض لقتلهم ً
فعل.
ذات الـمـصــدر ي ــدور فــي فـلــك ال ـتــوهــان ،يـنـســف فــر يــة (ت ـعــاون الـيـهــود مع

الحوثي) بفرية «إجبار الحوثي لليهود على مساندته وفرض الجزية عليهم».

هوة عميقة
وفي كال حالتي التحريض وتبرير القتل ،كشف «المصدر» عن ّ

تفصل هؤالء عن الحقيقة.

ً
يتخبط في دماء
غريقا
ووسط حلقة من التوهان ،لم تنفع «قشش» التهم
ّ
حتى تلك التي سـردها المصدر األمـنــي بعد الحملة ب ـ ()3
الـنــاس وال ـخــرابّ ..

ّأيام.

وألا برحلا ةلحرم لالخ تبتك يتلا تالاقملا نم ءزج ءزجم ءزج 
عـشـ ــرون تهمة ظـهــرت فـجــأة فــي مــواجـهــة «الـحــوثــي» صــدقــت فــي واح ــدة،

المتشددة
وكــانــت السبب فــي نقل معركة «مكافحة اإلره ــاب» مــع الجماعات
ّ
«مران» صعدة.
إلى ّ

دسها المصدر األمني وسط سلسلة اتهامات كانت الوحيدة
التهمة التي ّ

المصداقية:
على قدر كبير من
ّ

تحريض الشباب على ترديد شعارات «الموت ألمريكا وإسـرائيل» ،وهي

الـشـعــارات التي رأى المصدر األمـنــي «أنّ ـهــا تتنافى مــع رســالــة المسجد ودوره»

وتلك هي تهمة حسين بدر الدين الحوثي الحقيقية.

م ــن ّادع ـ ــاء ال ـن ـبـ ّـوة إل ــى آخ ــر تـهـمــة «صـ ــرفـتـهــا» الـسـلـطــةُ ،ي ـط ــارد «ال ـحــوثــي»

بسبب شعار« :الموت ألمريكا ..الموت إلسـرائيل ..النصـر لإلسالم».

ـروب ــا م ــن مــواج ـهــة ال ـف ـســاد وال ـق ـضــايــا الـحـقـيـقـ ّـيــة للبلد
فـعـلــوا ذل ــك اآلن ه ـ ً
الخ ـتــاق أزم ــات ج ــدي ــدة ،وألج ــل ذل ــك تــاهــوا فــي س ـ ــراديــب الـبـحــث عــن ذرائ ــع

للقتل والحصار والخراب العامر اآلن في صعدة.

(انظر ملحق الصور ،الصفحة ) ١٩٣
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شـرعية للقتل
من جورجيا إلى صعدة السلطة والبحث عن
ّ
عبد الفتاح الحكيمي ()2004/07/07

ال أميل إلى تصديق سياسة األمريكان في اليمن ّإل في حالة واحــدة ،هي تلك

التي أعلنها السفير األمريكي بصنعاء أدموند هــول اإلثنين قبل الماضـي أنّ ــه ال
تورطت فيها السلطة في صعدة.
يوجد دور للسفارة في األحداث التي ّ

تــوقـيــت الـجــر يـمــة ال ـتــي أداره ـ ــا الــرئ ـيــس شـخـصـ ًّـيــا بـحـســب صـحـيـفــة الناس

ال ـعــدد (28/6/2004 )202م الصفحة األخ ـيــرة ي ـقـ ّـدم مـقــار بــة واقـعـ ّـيــة عـلــى ّأن
الرئيس قــد حصل على ضــوء أخضـر مــن واشنطن للقيام بالمجزرة بعد عودته

قمة الدول الثماني في  15يونيو 2004م.
من ضيافة ّ

ولــم يخف الرجل على وسائل اإلعــام أنّ ــه قد التقى بقيادة ال ـ (ســي .آي.

مدعوا
إيه) والـ(إف .بي.آي) في نيويورك قبل ذهابه إلى جورجيا ،وهو لم يكن
ًّ
ً
تقدم بطلب حضور لها بحسب تصـريح مستشارة األمن القومي
للقمة
أصل بل ّ
ّ
األمريكي (كونداليزا رايــس) التي ّأكــدت في حديث متلفز ّأن اليمن هو الذي
قمة الدول الثماني.
ّ
تقدم بطلب حضور ّ

واألرجح ّأن طلب الرئيس حضور ّ
المهمة
اإلعالمية على
الزفة كان للتغطية
ّ
ّ
الفيدرالية.
الخاصة بمقابلة قيادة المخابرات والتحقيقات
األصلية
ّ
ّ

ـأن الرئيس ّ
عسكرية
عمليات
أي
مكلف
الــداللــة ال تخفي بـ ّ
شخصيا بــإدارة ّ
ّ
ّ
ًّ
تطلبها أمريكا ..والتزم في نوفمبر 2002م أن يكون اليمن ش ً
ـريكا في مكافحة ما

يسميه (اإلرهاب).
ّ

للعملية
السفير األمــر يـكــي بصنعاء قــد ال يـكــون على علم بتدبير السلطة
ّ

العسكرية على صـعــدة ،لـكـ ّـن لـقــاء الــرئـيــس اليمني بــأجـهــزة األم ــن األمــر يـكـ ّـيــة في
ّ
مؤتمر الثماني قد ّ
وفــر الغطاء السياسـي الخارجي للجريمة على صعدة وأتباع
الشيخ ّ
المجدد حسين بدر الدين الحوثي ،وأظهر المناخ الدولي أمريكا
العلمة
ّ

وكــأنّ ـهــا صــاحـبــة ال ـف ـكــرة ول ـيــس ال ـن ـظــام ال ــذي اس ـت ـغـ ّـل ز ي ــارت ــه األخ ـي ــرة لــواشـنـطــن
تتعلق بمستقبل الحكم مع ّ
ّ
تيار ديني ّ
مؤثر يخشـى
شخصية
لتصفية حسابات
ّ
ـرعية السلطة وبقائها....
من
شعبيته على ش ّ
ّ

كربالء تعود من جديد
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السيد حسين (رض ــوان الله عليه) في الحرب األولــى بصموده
ّأكــد
ّ

وثـبــاتــه وم ــا مـنـحــه الـلــه مــن الـنـصـ ــر والـتــأيـيــد تحطيم هـيـبــة الظالمين،
وك ـس ـ ــر شــوك ـت ـهــم ،وك ـش ــف حـقـيـقـتـهــم ،وتـ ـح ـ ّـدث ع ــن ب ــداي ــة الـنـهــايــة
ـوص ــا ع ـلــي ع ـبــد ال ـل ــه ص ــال ــح وع ـل ــي مـحـســن
بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـه ــم ،وخ ـص ـ ً

األحمرّ .
تورطوا ورطة بحربهم هذه ما
وأكد في إحدى مقابالته بأنّ هم ّ
وأن الـحــرب صــارت بيد الله هــو مــن يحكم
قــد حصلت لهم فــي ماضيهم كـ ّـلــهّ ،
فيها..

السيد حسين يــدرك نهاية من يقف في مواجهة القرآن الكريم،
لقد كــان
ّ

كيف ستكون نهايته المخزية ،وها نحن والحمد لله نشاهد الخزي والعار الذي
ّ
ضحى من أجله
يتجرعه هؤالء الظالمون ،ونشاهد مع ذلك انتصار
الحق الذي ّ
ّ

الـسـ ّـيــد حسين ومــن مـعــه مــن الـمـجــاهــديــن وم ــدى تـفــاعــل ال ـنــاس مـعــه وإقبالهم
َۡ
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ ۡ ُ ْ
ٱس ُتضعِفوا ِف ٱل ِ
ۡرض
عليه .وصدق الله القائل﴿ :ون ِريد أن نمن ع ٱلِين

َۡ
ََُ ّ َ
ََۡ َ َ ٗ ََۡ َ
َ
ُ
َۡ َ
ك َن ل ُه ۡم ِف ٱل ِ
ۡرض َون ِر َي ف ِۡر َع ۡون
َونعل ُه ۡم أئ ِ َّمة َونعل ُه ُم ٱلوٰرِثِني  ٥ونم ِ
َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ۡ ُ َّ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ َ
وهٰم ٰ َن وجنودهما مِنهم ما كنوا يذرون﴾(((.

وأن السلطة ليست محرجة
وقد أوضح
السيد حسين طبيعة هذا العملّ ،
ّ
أمامهّ ،
وأكد ّأن محاولتهم القضاء على هذه المسيرة هي محاولة فاشلة ،وأنّ هم

((( سورة القصص ،اآليتان  5و.6

فــي مـقـ ّـدمــة مــن سـيــدفــع ثـمــن مـحــار بـتــه لـهــذه الـمـسـيــرة ال ـقــرآنـ ّـيــة ،ومـ ّـمــا ق ــال في
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المقابلة مع شبكة الـ (بي بي سي):

ـوجــه الــديـمـقــراطــي فــي بــادنــا ،ز ي ــادة على
«عـمـلـنــا أسـ ً
ـاســا منسجم مــع ال ـتـ ّ
قضية
أنّ ــه منسجم مــع الــديــن ،رفــع الـشـعــارات فــي بلد يحكمه نظام ديمقراطي
ّ

ط ـب ـي ـعـ ّـيــة .هـ ــذا ال ـش ـع ــار ي ــرف ــع ف ــي ال ـم ـســاجــد وب ـطــر ي ـقــة س ـل ـمـ ّـيــة ،ن ـحــن ال نـقــوم
ـاريــة .نحن نرفع
بالمظاهرات فــي ال ـشــوارع ونكسـر سـ ّـيــارات وننهب مـحـ ّـات تـجـ ّ
الشعار في مساجدنا ..نعم ..هم ليسوا محرجين مع أمريكا ولكن هذه سياسة
الـكـثـيــر مــن زع ـمــاء ال ـعــرب وح ـكــومــات ال ـعــرب ال ـتــي ت ـحــاول أن تـسـتــرضـ ــي أمــر يـكــا

َ
اسـتــرضــاء طــاعــة ،سـمـ ًـعــا وطــاعــة ألمــر يـكــا ،وهــم ال يـعــرفــون ّأن الـلــه ق ــالَ ﴿ :ولن
َۡ َ ٰ َ َ َُۡ ُ
ى َح َّ ٰ َ َّ َ َّ َ ُ ۡ
ود َو َل ٱنلَّ َص ٰ َر ٰ
ت تتبِع مِلتهمۗ﴾(((.
ترض عنك ٱله
لــن ترضـى عنهم حـ ّـتــى لــو فـ ّـكــروا بــأنّ ـهــم يستطيعون أن ينهونا ،فــإنّ ـمــا أزال ــوا

عقبة فــي وجــه أمريكا مــن طريق إبــادتـهــم هــم ،المستهدف هــي األنظمة إضافة
إل ــى اس ـت ـهــداف ال ـش ـعــوب ،ون ـحــن انـطـلـقـنــا عـلــى أس ــاس م ـســؤولـ ّـيــة دي ـنـ ّـيــة على

ّ
تشكل
بأن هذه األنظمة لم تعد
أساس القرآن الكريم وخوف من الله؛ ولعلمنا ّ

أي وسيلة دفاع لشعوبها في مواجهة عدوان أمريكا وإسـرائيل».
ّ

واصــل الطواغيت والمجرمون زحفهم على جبل مـ ّـران ،وبعد عناء شديد
قدمتها السلطة قربانً ا للمعبد األمريكي ،وصــل المجرمون
وتضحيات جسيمة ّ

ـومــا دفـعــت فيها
إلــى مـكــان الـسـ ّـيــد حسين بعد حــرب دام ــت أ كـثــر مــن ثمانين يـ ً
أثمانً ا باهظة فضاعت هيبتها وكسـرت شوكتها وهـ ّـيــأت لسقوطها وزوالـهــا ولو
بعد حين.

وبالرغم من االنتصارات التي ّ
تحققت منذ بداية العدوان حصل التخاذل

السيد
الذي أعطى فرصة سانحة للمعتدين أن يواصلوا عدوانهم وزحفهم على
ّ

((( سورة البقرة ،اآلية .120

يدج نم دوعت ءالبرك 
األمة ورفعها من مستنقع ّ
حريصا ّ
الذلة
حسين الذي كان
ً
كل الحرص على إنقاذ ّ

الذي قد انغمست فيه.

ولـقــد تـصـ ّـور الـظــالـمــون بــأنّ ـهــم كسبوا المعركة بسيطرتهم على جبل م ـ ّـران،
بوحشيتهم الـتــي أع ــادت إلــى األذه ــان
وأنّ ـهــم قــد قـضــوا عـلــى الـمـسـيــرة الـقــرآنـ ّـيــة
ّ
ّ
مرة أخرى.
كربالء
الطف ّ

ففي األيام األخيرة من الحرب األولى ،حوصـر الشهيد القائد ومعه أطفاله

ونساؤه داخل جرف سلمانُ ،
وقطع عنه الماء ،وجرى ُّ
ضخ البنزين وإشعال النار
ً
محمول على األ ك ـتــاف ،ال
فــي الـجــرف .خــرج الشهيد القائد مــن جــرف سلمان

ّ
تقله قدماه ،وهو مثخن بالجراح ومعه أطفاله ونساؤه ،بناء على أمان كانوا قد
أعـطــوه ،ثـ ّـم قــامــوا بــإطــاق الـنــار عليه مــن كـ ّـل جهة ،وأعلنوا قتله ومعه عــدد من
المؤمنين.
ووحشية
وإذا كانت مأساة كربالء وفسق يزيد وكراهية عبيد الله بن زياد
ّ

الـشـمــر ،وأط ـمــاع عمر بــن سـعــد ،وحـقــد حرملة قــد ت ـكـ ّـررت م ـ ّـرة أخ ــرى ،فــإنّ ــه في
الـمـقــابــل تـجـ ّـلــت بـطــولــة اإلم ــام الحسين بــن عـلــي وق ـ ّـوة إيـمــانــه وصـبــره وتضحياته
ال ـك ـب ـيــرة وب ـط ــول ــة أص ـح ــاب ــه وأهـ ــل ب ـي ـتــه الـ ـك ــرام ال ــذي ــن رس ـم ــوا بــر ي ـشــة ص ـمــودهــم

قضيتهم فسالم
وصبرهم أنصع وأجمل صورة للمؤمنين الصادقين مع الله ومع
ّ

الله عليهم بما صبروا وصمدوا وضحوا ورحمة الله وبركاته.

ونقول للمجرمين لقد خابت مساعيكم وفشلت مؤامراتكم وذهب كيدكم

يقدمه
أدراج الــر يــاح وتــاشــت أوهــامـكــم ،فها هــو الـسـ ّـيــد حسين بــن بــدر الــديــن ّ
عظيما وح ـ ًّـرا وأبـ ًّـيــا فــي الــوقــت ال ــذي ظـهــرتــم أنـتــم عـبـيـ ًـدا مــرتــزقــة مهانين
ال ـنــاس
ً
صاغرين ّ
للسيد
القرآنية التي كان
أذلء ،تالحقكم لعنة التاريخ .ها هي المسيرة
ّ
ّ

حسين شـرف القيام بها ،وعملتم على إطفاء نورها تزحف إلى معاقلكم لتزيل

باطلكم وتكشف حقيقة انتمائكم ّأيها المجرمون ،فموتوا بغيظكم واحترقوا بنار
ّ
أحقادكم ّ
وأذل من أن تقفوا في وجه هذه
وتأكدوا بأنّ كم أحقر وأضعف وأهــون
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اإللهية وها أنتم اليوم عبيد ّ
ّ
تتسكعون على أبواب سفارة
أذلء صاغرون
المسيرة
ّ
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أمريكا التي عبدتموها من دون الله.

ودع سـ ّـيــد الـمـجــاهــديــن قــر يــن ال ـق ــرآن وسـلـيــل بـيــت ال ـن ـبـ ّـوة الـقــائــد
وه ـكــذا ّ

ـؤســس للمسيرة الـقــرآنـ ّـيــة الـسـ ّـيــد حسين ب ــدر الــديــن الـحــوثــي (رضـ ــوان الله
وال ـمـ ّ
عليه) هذه الحياة بجسده الطاهر في السادس والعشـرين من شهر رجب لعام
ً
شامخا ،وقد
أبيا
شهيدا
1425هـ الموافق العاشـر من سبتمبر 2004م
ً
ً
كريما ًّ
حرا ًّ

وأسس لبناء ّأمة القرآن ّأمة اإلسالم وقلبه مليء بالثقة بنصـر الله
عمل ما عليهّ ،
اإللهية مهما كانت التضحيات.
لهذه المسيرة
ّ

حتى وإن وصلوا إلى باب الجرف،
لقد كان يقسم بأنّ ه واثق من نصـر الله ّ

وك ــان كـمــا أراد .فــالـمـسـيــرة ال ـتــي ت ـح ـ ّـرك عـلــى أســاس ـهــا ول ــدت لـتـحـيــا ولتنتصـر
يردد هذا الدعاء:
وتسود .وهكذا ،ختم حياته الدنيا كما ذكر من كان معه وهو ّ
ّ
«اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة».
ـأن الـسـ ّـيــد حـسـيــن ال ــذي أث ـبــت عـظـمــة هــذه
ـامــا ب ـ ّ
لـقــد جـهــل الـمـجــرمــون تـمـ ً
المسيرة وقدرتها على البقاء والصمود رغــم ّ
وشحة اإلمكانيات قد
قلة الناصـر
ّ

ليثبت جــذورهــا ويبعث الحياة
سقاها فــي نهاية المطاف بدمه الــز كــي الطاهر ّ
األبدية في عروقها لتبقى خالدة ما دام الليل والنهار ولتعصف بهم في األخير
ّ
ّ
وبكل طواغيت األرض وتبقى رايتها عالية ّ
فإن
خفاقة إلى يوم القيامةّ .أما همّ ،
السيد حسين (رضوان الله عليه) قد كتب نهايتهم التعيسة بدمه ،هم وأمثالهم
ّ

من الطواغيت الذين يقفون في مواجهة الله ودينه وأوليائه.

ـدو بـكـ ّـل شـمــوخ،
لـقــد وق ــف الـسـ ّـيــد حسين (رض ــوان الـلــه عـلـيــه) بــوجــه ال ـعـ ّ

األم ــة ،وخـتــم حـيــاتــه كما
وانـتـصـ ــر لـلـحـ ّـق فــي وجــه الـبــاطــل ،وضـ ّـحــى بــروحــه لتحيا ّ

متأس ًيا بآبائه الكرام علي والحسن والحسين ،ومن سار على دربهم
يتمنى
كان
ّ
ّ
األمة
ونهج نهجهم من أوالدهــم ،ولم ولن يذهب دمه
ً
هدرا بل دخل إلى جسد ّ

فبعث فيه الحياة العزيزة الكريمة.

يدج نم دوعت ءالبرك 
السيد حسين بمواقفه العظيمة وشجاعته الفريدة وصموده
لقد أضــاف
ّ
الكبير صفحات أخــرى مشـرقة تضاف إلى الصفحات المش ّـرفة والمشـرقة التي
ّ
سطرها بما قـ ّـدمــه لألمة مــن فكر قــرآنــي ثـ ّـم ختم ذلــك بشهادة عظيمة أحيا بها

وخاصة العزّ ة
روح العزّ ة والحماس في مجتمع ماتت فيه روح الحماسة والعزّ ة
ّ
اإللهية.
ّ
األم ــة وكـبــارهــا وشـرفها
إذا كــان الـشـهــداء ـ يــا سـ ّـيــدي يــا حسين ـ هــم ســادة ّ
سيدهم وشـرفهم وعزتّ هم ،أنت التاج الموضوع على رؤوسهم.
وعزّ تها فأنت ّ

بأن الشهيد قد ّ
حقق بشهادته نصـرين :نصـر
سيدي ّ
لقد كنت تقول لنا يا ّ
للقضية الـتــي ضـ ّـحــى مــن أجـلـهــا ،لـقــد كنت
عـلــى الـمـسـتــوى الـشـخـصــي ،ونـصـ ــر
ّ

معنوياتنا بقولك:
ترشدنا وترفع
ّ

«ر بـ ـم ــا ق ــد ي ـك ــون م ـك ـتــوب ل ــك أن ت ـك ــون م ــن الـ ـشـ ـه ــداء ،هـ ــذا ه ــو الـنـصـ ــر

حتى لو لم تكتمل المسيرة ،أو ُجبن
الشخصـي ،النصـر الشخصـي بالنسبة إليك ّ

اآلخ ــرون مــن ورائ ــكّ ،أم ــا أن ــت فـقــد حـ ّـقـقــت الـنـصـ ــر ،قـمــت بالعمل ال ــذي يــراد
منك أن تقوم به ،وبذلت ّ
القضية
كل ما بإمكانك أن تبذله ،فأنت قد نصـرت
ّ
ّ
عظيما أن تكتب عند الله
وتحقق لك النصـر ،أوليس نص ًـرا
على أعلى مستوى،
ً
من الشهداء...؟».

ولــم نكن نعلم بأنّ ك ترسم لنفسك النهاية التي كنت تحلم بها ،فاهنأ يا

األمــة وها هي كالطوفان الذي
سيدي ،فلقد بعثت الــروح
ّ
الجهادية في جسد ّ
ّ
يـجــرف الـظــالـمـيــن ويـطـيــح بــأحــامـهــم الـمـشــؤومــة .لـقــد غــرقــوا يــا سـ ّـيــدي فــي بحر

متخبطين ضائعين ال يـعــرفــون إلــى أيــن يتجهون وال
تيههم وضــالـهــم فــأصـبـحــوا
ّ
بمن يحتمون بعد أن ضاقت بهم األرض بما رحبت ألنّ هم نسوا الله فأنساهم

أنفسهم.

لـقــد غــادرتـنــا يــا سـ ّـيــدي بـجـســدك ،ولـكـ ّـن روح ــك مــا زال ــت بيننا نستوحي
قوة اإليمان والثقة العالية بالله والصبر على المكاره.
منها ّ
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لـقــد كـتــب لـنــا ي ــا س ـ ّـي ــدي أن نـبـقــى ب ـعــدك ولـكـ ّـنـنــا ن ـعــاهــدك ف ــي مناسبة
تشييعك أن نكون أوفياء مخلصين للمنهج الذي رسمته لنا ،وأن نواصل السير

سيدي أن نكون
في الطريق الذي عبدته لنا بجهودك وتضحياتك .نعاهدك يا ّ
للسيد عبد الملك الــذي هــو نعم الخلف لخير سلف وهو
سامعين مطيعين
ّ

ً
حتى ّ
ّ
تحقق على يديه ما كنت تحلم
بحق نسخة لك
توجه به ّ
منفذا لما كنت ّ
بهّ .
وكل ما نرجوه أن نلقى الله وقد ّبيضنا وجوهنا أمام الله وأمامك وأن يغفر
لنا الله تفريطنا وتقصيرنا فيك.

وختاما
ً

لقد عــاش الـسـ ّـيــد حسين ط ــوال حياته صـ ً
ـادقــا عــاش وفـيــا عــاش ح ـ ًّـرا أبـ ًّـيــا عاش

مصلحا وع ــاش مـجــاهـ ًـدا فــي سبيل
ينطق بــالـحـ ّـق عندما سكت اآلخ ــرون عــاش
ً
الـلــه وخـتــم حياته شـهـيـ ًـدا بــل ســيـ ًـدا للشهداء ون ــال مــا كــان يـتـمـ ّـنــاهَ ﴿ ،و َس َي ۡعلَمُ
ّ

َّ

َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ

َ َ ُ َ

َ
ٓ
ب ينقل ِبون﴾.
ٱلِين ظلموا أي منقل ٖ
يا سبط النور

ـث وبـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ َـاء ال ـ ـ ـج ـ ـ ـي ـ ـ ـ ِـل أجـ ـ ـ ــاد
ـرآن ع ـ ـلـ ــى ُم ـ ـ ـ ـ ْـك ـ ـ ـ ـ ٍ
يـ ـ ـ ـ ــا َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ه ـ ــل ك ـ ـ ـ ــان بـ ــوس ـ ـعـ ــك أن تُ ـغ ـض ـ ــي ع ـ ـ ـ َّـم ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي الـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن إفـ ـ ـس ـ ــاد
ب ـ ـ ــل ك ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ــوس ـ ـع ـ ــك أن ت ـق ـض ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرك ل ـ ـ ـ ـ ــأه ـ ـ ـ ـ ــل ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأوالد
أم ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ــوس ـ ـ ـع ـ ـ ــك أن ت ـ ـت ـ ـحـ ــا ش ـ ـ ــى مـ ـث ــل س ـ ـ ــواك أذى اإلج ـ ـهـ ــاد
بـ ـ ـ ــل ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــك أن تـ ـغـ ـف ــو ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــاد
م ـ ـ ـع ـ ـ ـج ـ ـ ــزة ك ـ ـ ـن ـ ـ ــت وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ــد عـ ــد ت ل ـ ـمـ ــن ج ـ ـه ـ ـلـ ــوك بـ ـجـ ـي ــل جـ ـه ــاد
ي ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ـ َـظـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن غ ـ ـف ـ ـل ـ ـت ـ ـنـ ــا يـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ َـدن ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد اإلي ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاد
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـي ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر الـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه لـ ـ ـن ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ه ـ ـ ـ ــاد

ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـخ روح ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـن ب ـ ـنـ ــا وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــق وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ــراد
ِ

يدج نم دوعت ءالبرك 
ـات م ـ ـ ــداد
كـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا عـ ـ ـطـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــى والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـاء ه ـ ـنـ ــا والـ ـ ـمـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ـ ُـف ت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـ ُ
ـت ل ـ ـ ـت ـ ـ ـف ـ ـ ـت ـ ـ ـ َـح أع ـ ـ ـيـ ـ ـ َـن ـ ـ ـنـ ـ ــا وت ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر َك ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاس ج ـ ـ ـمـ ـ ــاد
فـ ـ ـ ـ ــأت ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ َ

ـدى نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد
فـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــدا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـرآن لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا نـ ـ ـه ـ ـ ًـج ـ ــا وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وع ـ ـ ـ ـ ـ ًـي ـ ـ ـ ـ ــا وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ي ـ ـ ــا سـ ـ ـب ـ ــط الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــور أمـ ـ ـ ـ ــا ارت ـ ـ ــاح ـ ـ ــت نـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـس ـ ـ ــك إال ب ـ ـ ـ ــاالس ـ ـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ـه ـ ـ ــاد
ت ـ ـ ـم ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ٍـن وك ـ ـ ـ ـ ـ ــز ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد ويـ ـ ـ ـ ــز يـ ـ ـ ـ ـ ٌـد ي ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ـ ُ
ـث واب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـن ز ي ـ ـ ـ ــاد
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا راف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع ص ـ ـ ـ ـ ـ ــرخ ـ ـ ــتِ ـ ـ ـن ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ًـف ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ َـر ذا األوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

افـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــح ع ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــك تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى أمـ ـ ـ ـ ـ ًـمـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـراك ب ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ِّـل ب ـ ـ ــاد
ـور فـ ـ ـ ــي األص ـ ـ ـف ـ ـ ــاد
ل ـ ــو سـ ـمـ ـع ــت م ـ ـنـ ــك ل ـ ـمـ ــا انـ ـتـ ـظ ــرت عـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرا ت ـ ـ ـت ـ ـ ـضـ ـ ـ ُ
ـرت م ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ــاق إل ـ ـي ـ ـه ـ ــا ال ـ ـمـ ــو ت ل ـ ـي ـ ـق ـ ـت ـ ــل مـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ـي ـ ـهـ ــا ال ـ ـم ـ ـي ـ ــاد
نـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ْ
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق كـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــك ي ـ ـش ـ ـف ـ ـي ـ ـهـ ــا ل ـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ـب ـ ـ ــذت عـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ط ـ ـ ـبـ ـ ــع ع ـ ـن ـ ــاد
دم ـ ـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ــزا ك ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـج ـ ـ َّـره ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــانً ـ ـ ـ ـ ــا ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـد االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــداد
ُ
ـوف ف ـ ـ ــي األغ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاد
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم مـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ـ ٍ

ل ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــوذ بـ ـ ـ ـ ــأح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد وع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ٍّـي وب ـ ـ ـس ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد وال ـ ـ ـس ـ ـ ـج ـ ـ ــاد
راي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ب ـ ـه ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــي األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــا واألحـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاد

ـاد نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــو رش ـ ـ ـ ـ ــاد
ـرآن بـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ل ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـم ي ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوك وال يـ ـ ــألـ ـ ــو ج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ًـدا فـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي وج ـ ـ ـهـ ـ ــاد
ـادا
ألذان
ل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ّـل ه ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ً
ٍ

فـ ـ ـ ـ ــي

أرض

الـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــاد

للشاعر عبد الوهاب المحبشي
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روصلا قحلم 
صور المجموعة األولى
السيد حسين)
(أمريكا تعلن وقوفها مع السلطة في الحرب على
ّ
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صور المجموعة الثانية (االعتقاالت
ّ
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روصلا قحلم 
صور المجموعة الثالثة والرابعة ( زيارة الرئيس ألمريكا وبداية العدوان)
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روصلا قحلم 
السيد حسين )
صور المجموعة الخامسة ( الغطاء التكفيري للحرب ضد
ّ
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متفرقات
ّ
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السيد حسين ينصحه
السيد العالم المجاهد /بدر الدين الحوثي إلى ولده
( )1رسالة
ّ
ّ
فيها

السيد حسين وهو يؤدي القسم في مجلس النواب
( )2صورة
ّ
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السيد حسين وهو يلقي البيان الجماهيري لمظاهرة صعدة ضد الحرب على
()3
ّ
الجنوب
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المروحية
السيد حسين للوجمان وتحديد هبوط الطائرة
( )5رسالة
ّ
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